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บทคัดย่ อ
ในการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้าง
สะพาน กรมทางหลวง โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มาติดต่องาน
แผนกสารบรรณ 3) เพื่ อศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ ที่ให้บริ ก าร เครื่ องมือในการวิจยั คื อ
แบบสอบถามเรตติ้งสเกลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าร้อยละ จากการศึกษาได้เก็บ
รวบรวมข้อมู ล ด้า นปั จจัย ทางการบริ ก าร และนามาวิเคราะห์ พ บว่า 1)ปั จจัย ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริ การ/คุ ณภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการชี้ แจงและแนะนา
ขั้นตอนการให้บริ การไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อนมากที่สุด โดยมีระดับค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.50 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ
ดีมาก 2)ปั จจัยด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านที่พนักงานมีความรู้ทกั ษะ
อย่างเหมาะสมมากที่สุด โดยมีระดับค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.73 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดีมาก 3)ปั จจัยด้านสถานที่
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความสะอาดของสถานที่ มากที่สุด 4.37 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ
ดี จากการศึกษาปั จจัยทั้ง 3 ด้าน มีระดับค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.40 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดี ข้อเสนอแนะควรมีการ
อบรมเพิ่มทักษะเกี่ยวกับงานและการให้บริ การเพิ่มเติม
คำสำคัญ : ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้างสะพาน
กรมทางหลวง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
งานสารบรรณ เป็ นส่ วนงานย่อยของงานบริ หารงานทัว่ ไป ในแผนกงานสารบรรณสานัก
ก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง งานสารบรรณ หมายถึง งานหนังสื อราชการต่างๆ ที่แบ่งเป็ น
หลายๆ ประเภทลักษณะการดาเนินงานด้านงานสารบรรณของสานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
มีการดาเนินการเช่นเดียวกับหน่วยอื่นโดยยึดถือหลักปฏิบตั ิงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะกับสมภาวการณ์ ในปั จจุบนั ที่มีการปฏิ บตั ิงานด้วยระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
นามาใช้ประกอบในการปฏิบตั ิงานสารบรรณ (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ 2), 2548: 2)
ธี ระพล อรุ ณะกสิ กร (2551: 75)กล่าวว่า งานสารบรรณเป็ นงานที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
เริ่ มตั้งแต่การคิด การเขียน ตลอดจนการทาลายเอกสารซึ่ งงานเอกสารนี้ ไม่สามารถปฏิบตั ิแทนกัน
ได้เพราะจะไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน จึงศึกษาความพึงพอใจต่อการบริ การของแผนกงานสารบรรณ
เพื่อให้ประสิ ทธิภาพในการทางานดียงิ่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มาติดต่องานแผนกสารบรรณ อภิญญา กลิ่ น
บัว(2558: 1)
1.2.3 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริ การ
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ส านัก ก่ อ สร้ า งสะพาน กรมทางหลวง ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
10400
1.3.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก ารของแผนกงานสารบรรณส านัก ก่ อสร้ า ง
สะพาน กรมทางหลวง
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1.3.3 ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่ มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลพนักงานภายในสานัก ก่ อสร้ างสะพาน กรมทางหลวง
จานวน 30 คน ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.4 สมมติฐาน
1.4.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการการให้บริ การอยูใ่ นระดับดี
1.4.2 ความพึงพอใจด้านบุคลากรอยูใ่ นระดับดี
1.4.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่อยูใ่ นระดับดี
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจในการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ
1.4.2 ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของบุคลากรที่มาติดต่องานแผนกสารบรรณ
1.4.3 ทาให้ทราบถึงความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริ การ
1.4.4 เพื่อนาไปพัฒนาการให้บริ การต่อไป
1.6 นิยามคาศัพท์
การบริ การ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรื อการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น การ
บริ การที่ดีผรู ้ ับบริ การก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชม ซึ่ งเป็ นสิ่ งดีสิ่งหนึ่งอันเป็ นผลดีกบั เรา
งานสารบรรณ หมายถึ ง การรับเอกสาร การออกเลขที่หนังสื อ การออกคาสั่ ง ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ การเวียนเอกสารการจัดส่ งเอกสารต่าง ๆ
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ในทางบวก ความสบายใจ ความชอบ และความ
ประทับใจ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการทาวิจยั เรื่ อง ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณสานัก
ก่ อ สร้ า งสะพาน กรมทางหลวง ผู ้จ ัด ท าได้ศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานจากทฤษฎี แ นวความคิ ด และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานวิจยั มีดงั นี้
2.1 ความสาคัญและความหมายของงานสารบรรณ
2.2 หลักในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2.3 แนวทางการเก็บเอกสารที่ดี
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความสาคัญและความหมายของงานสารบรรณ
ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (2526) ให้ความหมายของงานสาร
บรรณว่าเป็ นงานที่เกี่ยวกับการบริ หารงานเอกสารเริ่ มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ ง การเก็บรักษา
การยืม จนถึงการทาลาย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2526: 30) ได้ สรุ ปว่า ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2556 มีสารพสาคัญของงานสารบรรณ 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ชนิดและแบบหนังสื อราชการ ซึ่ งมีอยู่ 6 ชนิดคือ หนังสื อภายนอก หนังสื อภายใน
หนังสื อประทับตราแทน การลงชื่อ หนังสื อสัง่ การ หนังสื อประชาสัมพันธ์ และหนังสื อที่เจ้าหน้า ที่
ทาขึ้นหรื อรับไวเป็ นหลักฐานในราชการ
ส่ วนที่ 2 การรับและส่ งหนังสื อ ศึกษาได้ จากแนวปฏิ บตั ิและขั้นตอนในการรับ การส่ ง
หนังสื อ และการจัดทาทะเบียนรับส่ งหนังสื อ
ส่ วนที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสื อราชการว่าด้วยการเก็บหนังสื อในระหว่าง
ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว การปฏิบตั ิ ในการยืมและการทาลายหนังสื อ
ส่ วนที่ 4 มาตรฐาน ตรา แบบพิมพ์ และซองว่าด้วยรู ปแบบและขนาดของแบบพิมพ์
เอกสารและวัสดุ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงานสารบรรณ เช่ น ขนาดตราครุ ฑทะเบียนและบัตรต่าง ๆ
ของหนังสื อราชการ เป็ นต้น
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2.2 หลักในการปฏิบัติเกีย่ วกับงานสารบรรณ
เจริ ญ ไวรวัจนกุล (2523: 230) เสนอแนะว่า ผูบ้ ริ หารควรมีความรู้ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
คือ
1. ระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
2. รหัสอักษรย่อประจาหน่วยงานต่าง ๆ
3. ระบบการนาเสนอหนังสื อ
4. โครงสร้างของการเกษียนหนังสื อ
สุ รพันธ ยันตทอง (2526: 28) กล่าวไว้วา่ ผูท้ าหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณต้องมีความ
รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ คือ
1. โต้ตอบเก็บรับส่ งหนังสื อราชการทาบัญชีรับ – ส่ ง ออกเลขที่หนังสื อต่าง ๆ
2. ทารายงานการศึกษา กรอกแบบสารวจที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบเวลาปฏิบตั ิราชการ
4. เสนอความคิดเห็นให้ ฝ่ ายบริ หารติดต่องานหน่วยงานอื่นในสายงาน
5. แจ้งข่าวข้อสนเทศต่าง ๆ ให้คณะผูท้ างานได้รับทราบ
6. พิมพ์ และเผยแพรคาสัง่ โฆษณา
7. เป็ นศูนย์กลางของการติดต่อและประสานงานต่าง ๆ
หวน พิ น ธุ พ นั ธ (2528: 96) สรุ ป ว่า การที่ จะให้ ง านสารบรรณด าเนิ น ไปด้ วยดี มี
ประสิ ทธิภาพ จาเป็ นที่ผทู้ าหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจะต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. ต้องรู้ ระเบียบงานสารบรรณตั้งใจปฏิ บตั ิตามระเบียบหากมีเครื่ องมือเครื่ องใช้สาหรับ
งานสารบรรณให้เพียงพอด้วยก็จะดีมาก
2. รู้งานธุ รการ เช่น การติดต่อโต้ตอบประสานงานมีความแคล่วคล่องว่องไว
3. มีความรู้ ภาษาไทยดี แม่นยาศัพท์และคาแปล ยิ่งมีความรู ้ ภาษาต่างประเทศด้วยยิ่งดี มี
ความละเอียดลออรอบคอบหนังสื อต้องเขียนให้ส้ นั ที่สุดแต่ได้ความมากที่สุด
4. สอดส่ องผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาให้มีงานทารู ้จกั จัดระเบียบการแบ่งงาน
5. จัดระเบียบงานหนังสื อให้เรี ยบร้อยเพื่อป้ องกันการสลับซับซ่อนทับถมเกะกะคนหายาก
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งานสารบรรณเป็ นงานที่ เกี่ ย วข้องกับ หนัง สื อราชการประเภทต่ างๆ ซึ่ งระเบี ย บส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ แบ่งหนังสื อไว้ 6 ชนิด คือ
1. หนังสื อภายนอก หนังสื อติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุ ฑ เป็ น
หนังสื อติดต่อ
2. หนังสื อภายใน คื อ หนังสื อติดต่อราชการ ติดต่อภายในกระทรวงใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ
3. หนังสื อประทับตรา คือ หนังสื อใช้ประทับตราแทนการลงชื่ อของหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป
4. หนังสื อสัง่ การมี 3 ชนิดได้แก่คาสัง่ ระเบียบ และข้อบังคับ
5. หนังสื อประชาสัมพันธ์ มี3 ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
6. หนังสื อที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรื อรับไว้เป็ นหลักฐานในราชการคือ หนังสื อที่ทางราชการทา
ขึ้นนอกเหนื อจากข้อ 1- 5 ส่ วนราชการรับไว้เป็ นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสื อ
รับรอง รายงานการประชุม บันทึกและหนังสื ออื่น ๆ
หนังสื อทีต่ ้ องปฏิบัติให้ เร็วกว่ าปกติคือ
1. ด่วนที่สุดเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งปฏิบตั ิทนั ทีที่ได้รับหนังสื อนั้น
2. ด่วนมากเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งปฏิบตั ิโดยเร็ ว
3. ด่วนเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งปฏิบตั ิเร็ วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
การรับ-ส่ งหนังสื อ
1. การรับหนังสื อให้เจ้าหน้าที่จดั ลาดับความสาคัญความเร่ งด่วนของหนังสื อหากเอกสาร
ไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่ วนราชการเจ้าของเรื่ อง
2. การส่ ง หนัง สื อให้เจ้าของเรื่ องตรวจสอบความเรี ย บร้ อยรวมทั้ง สิ่ ง ที่ ส่งไปด้วยให้
ครบถ้วนแล้วส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลางเพื่อส่ งออก
2.3 แนวทางการเก็บเอกสารทีด่ ี อัญชลี มาตะโก (2555: 33)
1. ถ้าเป็ นคาสั่งเป็ นบันทึกต่าง ๆ ก็จะมีพิมพ์ชื่อเรี ยนวันที่ที่ออกเรื่ องเก็บไว้เป็ นพันๆ เรื่ อง
ไว้ใ นเครื่ องเวลาจะเพิ่ม เรื่ องพิ ม พ์ใ หม่ หัวข้อใกล้เคี ยงกันแล้วก็ คนจากคอมพิวเตอร์ ไ ปเจอมาก็
เปลี่ยนวันที่เปลี่ ยนหัวข้อเปลี่ ยนคนลงนามก็นามาใช้ได้พิมพ์เรี ยกด้านต้นแบบเป็ นเทมเพล็กของ
เอกสารต่าง ๆ
2. การเก็บเป็ นเอกสารส่ วนใหญ่ก็จะเก็บใส่ แฟ้ มแล้วก็ไปเรี ยงไว้ในห้องเก็บเอกสารและ
เอกสารลับไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้นอ้ ยเพราะว่าโปร่ งใสปั จจุบนั ลักษณะข้อมูลเอกสารประชาชนสามารถ
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เข้าถึงข้อมูลได้ทุกข้อมูลแม้แต่การสอบของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ ถา้ นักศึกษาจะมาขอดูก็ตอ้ งให้เขาดู
เพราะมีพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารหน่วยงานต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ อัญชลี มาตะโก (2555: 33)
2.3.1 ระยะเวลาของการเก็บเอกสาร
เอกสารทัว่ ไปเก็บ 1 ปี แต่เอกสารลับพอปฏิบตั ิภารกิจแล้ว ทิ้งได้
2.3.2 ประโยชน์ ของงานสารบรรณ
1. เอกสารลับมาก เอกสารปกปิ ด เอกสารลับที่สุด เป็ นเอกสารเก็บไว้อย่างดี หน่วยงานจะ
ตั้งเจ้าหน้าที่จดั เก็บเอกสาร
2. การจัดเก็บของอิเล็กทรอนิ กส์ กา้ วหน้าการขโมยข้อมูลกันผ่านคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะมี
ปัญหา
3. เอกสารที่ดีมีการวางแผน การกาหนดโครงสร้างเอกสาร กาหนดโครงสร้างอายุ การ
ออกแบบการเก็บมีการเก็บรักษาจัดเป็ นห้องเก็บมีช้ นั เก็บมีกล่องใส่ เขียนลายละเอียดแปะหน้ากล่อง
มีให้รหัสเป็ นเลขไว้เมื่อวันที่เท่าไร ของหน่วยงานไหนแล้วก็มีการควบคุมในลักษณะนี้ มีการให้
รหัสไว้จะได้สามารถนาออกมาเพื่อการทาลายได้ถูกต้องเมื่อครบอายุแล้วจะจัดเป็ นโซน ๆ สิ่ งนี้ คือ
การบริ หารงานเอกสาร มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2552: 2)
2.3.3 ข้ อควรระวังสาหรับการทางานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทางาน ถ้าลงเลขผิดรับผิด ป้ อน
ข้อมูลผิดก็จะเกิดความเสี ยหายจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างดี คนที่มีความรู้ มีความชานาญ มีไหว
พริ บในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน
งานสารบรรณคือ ขั้นตอนของการเกี่ยวกับเริ่ มตั้งแต่การผลิ ตการจัดทา พิจารณา คิดร่ าง
เขียน ตรวจร่ าง พิมพ์ ทาน ทาสาเนา นาเสนอ แล้วก็ส่ง การส่ งหมายถึงว่าตรวจสอบ ลงทะเบียน ลง
วันที่ บรรจุซอง แล้วก็นาส่ ง นาส่ งหลายวิธี ส่ งทางไปรษณี ย ์ เป็ นต้น ต่อไปก็เสนอไปตามขั้นตอน
แล้วพอวินิจฉัยจากผูม้ ีอานาจทางบริ หารงานหน่วยงานนั้นก็กลับมาแจกจ่ายไปสู่ การปฏิบตั ิในที่สุด
ก็จดั เก็บรักษา สุ ดท้ายพอครบอายุก็ทาลาย
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภานุเดช เพียรความสุ ข (2558: บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การ
ของ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.36 อยูใ่ น
ระดับ ดี อันดับรองลงมา คือ ปั จจัยด้านระบบการบริ การ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการบริ การ
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ ปัจจัยด้านระยะเวลาการ ให้บริ การ และปั จจัยด้านความสะดวกใน
การบริ การ ตามลาดับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การ
ของส านักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุ บ ลราชธานี ดังนั้นควรให้
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ความสาคัญเกี่ ยวกับปั จจัยทั้ง 6 ด้านดังกล่าว โดยมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงกระบวนการ และ
วิธีการ การให้บริ การให้สอดรั บกับความต้องการของนักศึ กษา เช่ น บุคลิ กภาพของเจ้าหน้าที่
สภาพแวดล้อมในการให้บริ การ ระยะเวลาในการให้บริ การ ฯลฯ เป็ นต้น
กาพล แก้วสมนึก (2552 : บทคัดย่อ) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อคุ ณภาพการบริ การ ของบริ ษทั พรี ซิชั่น ทูลส์ เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด การวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึ งระดับความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อคุ ณภาพการบริ การของบริ ษทั พรี
ซิ ชนั่ ทูลส์ เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด รวมถึ งความสัมพันธ์ระหว่างระดับ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษทั ฯ และพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือลูกค้าของบริ ษทั พรี ซิชนั่ ทูลส์ เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด จานวน 161 ราย ที่มี
โรงงานอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ ผลการวิจยั พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มี
ต่อคุ ณภาพการบริ การ ด้านทรัพยากรในการให้บริ การ ด้านความน่ าเชื่ อถือในการให้บริ การ ด้าน
ความ พร้ อมในการให้บริ การ ด้านความเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การและด้านการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า
พบว่าระดับความพึงพอใจของการให้บริ การเรื่ องคุณภาพทรัพยากรการให้บริ การและการเอาใจใส่
ลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดี
ชนะดา วีระพันธ์ (2555: บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้คื อ ผูท้ ี่ มารั บ บริ ก ารจากองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลบ้า นเก่ า จานวน 184คน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วน ตาบลบ้าน
เก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 อยูใ่ นระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องอาคารสถานที่
ให้บริ การมีความเหมาะสม อันดับรองลงมา ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องความสะอาดของ
สถานที่
อภิญญา ลีบ่อน้อย (2546:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั ญหาและปั จจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารห้องสมุ ดประชาชน สั ง กัดศู นย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจัง หวัดอุ ด รธานี พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด มีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่
ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็ น รายข้อ อันดับที่หนึ่งคือ สถานที่และสิ่ งแวดล้อมของห้องสมุดมีความ
สะอาดถูกสุ ขลักษณะ อันดับรองลงมา คือภายในห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสม สถานที่

8
ให้บริ การเหมาะสมกับผูใ้ ห้บริ การ และลาดับสุ ดท้ายคือ ระบบรักษาความปลอดภัย สิ่ งของ หนังสื อ
ตาราเรี ยนหาย ตามลาดับ
ญาดา ชอบทาดี และประสพชัย พสุ นนท์ (2559 : 11) ความพึงพอใจต่อปัจจัยการปฏิบตั ิงาน
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับ ดี มาก
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานที่ตอ้ งใช้ มีค่ามากที่สุด ถัดมาคือ เจ้าหน้าที่
ให้บริ การด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนโยนกับผูร้ ับบริ การ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผูร้ ับบริ การที่มาติดต่อ
เป็ นอย่างดี เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความใส่ ใจและเป็ นกันเอง และเจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความเป็ น
มิตร ยิม้ แย้มแจ่มใส ตามลาดับ
ธนวรรธน์ บริ พนั ธุ์ (2553 : 41) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อคุ ณภาพการให้บริ การ
ขออนุ ญาตผลิ ต นาเข้า และขึ้นทะเบี ยนอาหารสัตว์ของสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สิ นค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อคุณภาพการ
ให้บริ การขออนุญาตผลิต นาเข้า และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ โดยรวบรวมจากตัวอย่างผูร้ ับบริ การ
ขออนุ ญาตผลิ ต นาเข้า และขึ้ นทะเบียนอาหารสัตว์ ของสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สิ นค้าปศุสัตว์ จานวน 250 คน พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยคือ 4.65 อยูใ่ น
ระดับ ดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ เหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ ( = 4.77, S.D. = .69)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

: สานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
: สานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ถนน
พระราม 6 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) สานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั สานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา รวบรวม ติดตาม
รายงานและให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 แผนภาพการจัดองค์กรและการบริ หารงาน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยแผนกงานสารบรรณ
3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- เขียนเอกสารลงสมุดส่ งหนังสื อ
- พิมพ์หนังสื อราชการ
- ออกเลขคาสั่งสานักก่อสร้างสะพาน
- คัดแยกเอกสารใส่ แฟ้ มเสนอ ผสส.
- นาใส่ แฟ้ มเอกสารเพื่อนาเสนอหนังสื อ
- ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ออกเลขส่ งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- เคลื่อนไหวหนังสื อราชการ
- ตรวจแบบรายการคานวณเงิน
- ถ่ายเอกสาร
- ส่ ง FAX
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึ กษา
นางสมภัสสร วงศ์จิรายุ
3.5.2 ตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา หัวหน้าแผนกงานสารบรรณ

รู ปที่ 3.4 พนักงานที่ปรึ กษา
นางสมภัสสร วงศ์จิรายุ หัวหน้าแผนกงานสารบรรณ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหศึกษา จันทร์ -ศุกร์ 8.30-16.30น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 เก็บรวบรวมข้ อมูล
3.7.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสอบถามพนักงานที่ใช้บริ การของ
แผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวง จานวน 30 คนโดยการใช้แบบสอบถาม
(Rating Scale) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลเป็ นการเก็บข้อมูลแบบ
เจาะจง โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานที่ใช้บริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้างสะพานกรม
ทางหลวง ในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และค้นหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการทารายงาน เช่น ข้อมูลสานักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวง
3.7.2 วิเคราะห์ ข้อมูล
น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ไ ปประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็ จ ทางสถิ ติ เพื่ อ หาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยมีวธิ ี การหาค่าดังนี้
- วิธีการคิดค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลโดยตรงแสดง
ความสั มพันธ์ และแจกแจงค่ าตัวแปรของข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้ นไป โดยมี หลักสู ตรในการ
คานวณ ดังนี้ (กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556)

โดยที่ P
X
N

=
=
=

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
จานวนตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนั้น
จานวนตัวอย่างของกลุ่มนั้น

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยใช้การวัด
ตามวิธีการของลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) โดยแบ่งเป็ น 5 อันดับ และให้คะแนนจากมากสุ ดไป
น้อยที่สุด ดังนี้
5
=
พึงพอใจมากที่สุด
4
=
พึงพอใจมาก
3
=
พึงพอใจปานกลาง
2
=
พึงพอใจน้อย
1
=
พึงพอใจน้อยที่สุด
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โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดังนี้
ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
จากนั้นนาคะแนนที่ ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) (กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556)
̅
โดยที่

̅
∑x
N

=
=
=

= ∑
N

ค่าเฉลี่ย
คะแนนรวมของคาถาม
จานวนผูต้ อบและแบบสอบถาม
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3.7.3 สรุ ปผลข้ อมูลและให้ ข้อเสนอแนะ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาสรุ ปผลพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
3.7.4 นาเสนอโครงการ
นาเสนอโครงการให้ก ับ คณะกรรมการสอบเล่ ม โครงการ เพื่ อรั บ ฟั ง ข้อเสนอแนะจาก
กรรรมการนาไปใช้ปรับแก้ไข เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
3.7.5 จัดทาเล่มโครงการ
จัดทาเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ และนาให้มหาวิทยาลัย
และสถานประกอบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.8 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางประกอบขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. สรุ ปผลข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นาเสนอโครงการ
5. จัดทาเล่มโครงการ
3.9 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
Hard Ware
-เครื่ องคอมพิวเตอร์
-เครื่ องปริ้ นเอกสาร
-โทรศัพท์มือถือ
-เครื่ องคานวณเลข
Sofe Ware
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel

พ.ค 61

มิ.ย 61

ก.ค 61

ส.ค 61

ก.ย. 61

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึก ษาวิจยั เรื่ อง ความพึ งพอใจในการให้บริ ก ารของแผนกงานสารบรรณ สานัก
ก่อสร้ างสะพาน กรมทางหลวง เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจ คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้าตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามสารวจ ซึ่ งมีลกั ษณะทั้งที่เป็ นแบบสอบถาม
เรตติ้งสเกล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่ วน คือ
4.1 ส่ วนที่ 1 จานวนประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
4.2 ส่ วนที่ 2 คะแนนรวมของประชากร
4.3 ส่ วนที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ขอ้ มูล
ในการเก็บข้อมูลมีจานวนประชากร 30 คนและได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเป็ นส่ วนๆ ดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 จานวนประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนนของประชากร
ปัจจัยด้ านทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจคุณภาพการ
ให้ บริการของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้ าง
สะพาน กรมทางหลวง
ปัจจัยด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ/
คุณภาพ
1. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานชัดเจน(มีการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยา)
2. การชี้แจงและแนะนาขั้นตอนการให้บริ การไม่
ยุง่ ยากและซับซ้อน
3. การให้บริ การโดยดาเนิ นการโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้
4. การให้บริ การสะดวก รวดเร็ ว มีระบบการ
ให้บริ การอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
5. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
รวดเร็ ว ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มาติดต่อ

จานวนประชากรทีต่ อบ
แบบสอบถาม
คะแนน

คะแนน
รวม

5

4

3

2

1

11

15

4

0

0

30

15

15

0

0

0

30

16

11

3

0

0

30

14

11

5

0

0

30

17

9

4

0

0

30

16

1.
2.
3.

4.
5.
1.
2.

ปัจจัยด้ านบุคลากร
ดูแลเอาใจใส่ /กระตือรื อร้น/เต็มใจให้บริ การ
ให้บริ การด้วยความสุ ภาพและไม่เลือกปฏิบตั ิ
เอาใจใส่ และติดตามงานเป็ นอย่างดีและรวดเร็ ว มี
การติดตามงานทุกขั้นตอนและดาเนินการอย่าง
รวดเร็ ว
สนับสนุนให้ความร่ วมมืออย่างเต็มความสามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
มีความรู ้ทกั ษะอย่างเหมาะสม
ปัจจัยด้ านสถานที่
ความสะดวกสบายในการติดต่องาน
ความสะอาดของสถานที่

18
20

12
10

0
0

0
0

0
0

30
30

13

14

3

0

0

30

12

13

5

0

0

30

23

6

1

0

30

13
15

12
11

5
4

0
0

30
30

0
0

จากตารางที่ 4.1 แสดงจานวนปะชากรที่ตอบแบบสอบถาม
ในปั จจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ/คุ ณภาพ มีผตู้ อบแบบสอบถาม
30 คน พบว่าส่ วนใหญ่เลือกการให้บริ การให้คาแนะนาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ ว ได้
ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่มาติดต่อ เป็ นอันดับ 1 โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามจานวน 17 คน ,
การให้ บ ริ ก ารโดยด าเนิ น การโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ เป็ นอัน ดับ ที่ 2โดยมี ผู้ต อบ
แบบสอบถามจานวน 16 คน และ การชี้ แจงและแนะนาขั้นตอนการให้บริ การไม่ยุ่งยาก
และซับซ้อน เป็ นอันดับที่ 3 โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามจานวน 15 คน
ในปั จจัยด้านบุคลากร มีผตู ้ อบแบบสอบถาม 30 คน พบว่าส่ วนใหญ่เลือกพนักงาน
มี ความรู ้ ทกั ษะอย่างเหมาะสม เป็ นอันดับ 1 โดยมีผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 23 คน ,
ให้บริ การด้วยความสุ ภาพและไม่เลื อกปฏิ บตั ิ เป็ นอันดับที่ 2โดยมี ผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 20 คน และ ดู แลเอาใจใส่ /กระตื อรื อร้ น/เต็มใจให้บริ การ เป็ นอันดับที่ 3 โดยมี
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 18 คน
ในปั จจัย ด้านสถานที่ มีผูต้ อบแบบสอบถาม 30 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อกความ
สะอาดของสถานที่ เป็ นอันดับ 1 โดยมีผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 15 คน และ ความ
สะดวกสบายในการติดต่องาน เป็ นอันดับที่ 2 โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามจานวน 13 คน
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4.2 ส่ วนที่ 2 คะแนนรวมของประชากร
ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนรวมของประชากร
ปัจจัยด้ านทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจคุณภาพ
การให้ บริการของแผนกงานสารบรรณ สานัก
ก่อสร้ างสะพาน กรมทางหลวง
ปัจจัยด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ/คุณภาพ
1. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานชัดเจน(มีการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยา)
2. การชี้แจงและแนะนาขั้นตอนการให้บริ การไม่
ยุง่ ยากและซับซ้อน
3. การให้บริ การโดยดาเนิ นการโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้
4. การให้บริ การสะดวก รวดเร็ ว มีระบบการ
ให้บริ การอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
5. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
รวดเร็ ว ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มาติดต่อ
ปัจจัยด้ านบุคลากร
1. ดูแลเอาใจใส่ /กระตือรื อร้น/เต็มใจให้บริ การ
2. ให้บริ การด้วยความสุ ภาพและไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. เอาใจใส่ และติดตามงานเป็ นอย่างดีและรวดเร็ ว
มีการติดตามงานทุกขั้นตอนและดาเนินการ
อย่างรวดเร็ ว
4. สนับสนุนให้ความร่ วมมืออย่างเต็ม
ความสามารถ ประชาสัมพันธ์ให้ความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดี
5. มีความรู ้ทกั ษะอย่างเหมาะสม
ปัจจัยด้ านสถานที่
1. ความสะดวกสบายในการติดต่องาน
2. ความสะอาดของสถานที่

จานวนประชากรทีต่ อบ
แบบสอบถาม
คะแนน คะแนน
คะแนน
รวม
ทีไ่ ด้
5 4 3 2 1
55

60 12 0

0

150

127

75

60 0

0

0

150

135

80

44

0

0

150

133

70

44 15 0

0

150

129

85

36 12 0

0

150

133

0
0
0

0
0
0

150
150
150

138
140
121

52 15 0

0

150

127

0

0

150

142

48 15 0
44 12 0

0
0

150
150

128
131

90 48
100 40
65 56

60

115 24
65
75

9

0
0
9

3
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จากตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนรวมของประชากร
ในปั จจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ/คุณภาพ มีผตู ้ อบแบบสอบถาม
30 คน พบว่า ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค ะแนนในด้า น การให้บ ริ ก ารให้ค าแนะนาข้อ มูล ที่ ถู ก ต้อ ง
ชัดเจน รวดเร็ ว ได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ มาติ ดต่ อ เป็ นอันดับ 1 โดยมี คะแนนรวม 85
คะแนน , การให้บริ การโดยดาเนิ นการโปร่ งใสและตรวจสอบได้ เป็ นอันดับที่ 2 โดยมี
คะแนนรวม 80 คะแนน และ การชี้ แจงและแนะนาขั้นตอนการให้บริ การไม่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน เป็ นอันดับที่ 3 โดยมีคะแนนรวม 75 คะแนน
ในปัจจัยด้านบุคลากร มีผตู้ อบแบบสอบถาม 30 คน พบว่าส่ วนใหญ่ให้คะแนนใน
ด้าน พนักงานมีความรู ้ทกั ษะอย่างเหมาะสม เป็ นอันดับ 1 โดยมีคะแนนรวม 115 คะแนน ,
การให้บริ การด้วยความสุ ภาพและไม่เลื อกปฏิ บตั ิ เป็ นอันดับที่ 2 โดยมีคะแนนรวม 100
คะแนน และ การดูแลเอาใจใส่ /กระตือรื อร้น/เต็มใจให้บริ การ เป็ นอันดับที่ 3 โดยมีคะแนน
รวม 90 คะแนน
ในปั จจัยด้านสถานที่ มีผตู ้ อบแบบสอบถาม 30 คน พบว่าส่ วนใหญ่ให้คะแนนใน
ด้า น ความสะอาดของสถานที่ เป็ นอันดับ 1 โดยมี คะแนนรวม 75 คะแนน และ ความ
สะดวกสบายในการติดต่องาน เป็ นอันดับที่ 2 โดยมีคะแนนรวม 65 คะแนน
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4.3 ส่ วนที่ 3 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ข้อมูล
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ขอ้ มูล
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้ านทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจคุณภาพการให้ บริการ
ของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้ างสะพาน กรมทางหลวง
ปัจจัยด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ/คุณภาพ
1. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานชัดเจน(มีการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และแม่นยา)
2. การชี้แจงและแนะนาขั้นตอนการให้บริ การไม่ยงุ่ ยากและ
ซับซ้อน
3. การให้บริ การโดยดาเนิ นการโปร่ งใสและตรวจสอบได้
4. การให้บริ การสะดวก รวดเร็ ว มีระบบการให้บริ การอย่างสะดวก
และรวดเร็ ว
5. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ ว ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่มาติดต่อ
รวม
ปัจจัยด้ านบุคลากร
1.
ดูแลเอาใจใส่ /กระตือรื อร้น/เต็มใจให้บริ การ
2.
ให้บริ การด้วยความสุ ภาพและไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.
เอาใจใส่ และติดตามงานเป็ นอย่างดีและรวดเร็ ว มีการติดตามงาน
ทุกขั้นตอนและดาเนิ นการอย่างรวดเร็ ว
4.
สนับสนุนให้ความร่ วมมืออย่างเต็มความสามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
5.
มีความรู ้ทกั ษะอย่างเหมาะสม
รวม
ปัจจัยด้ านสถานที่
1.
ความสะดวกสบายในการติดต่องาน
2.
ความสะอาดของสถานที่
รวม
ปัจจัยโดยรวม

M

S.D.

เกณฑ์ การ
ประเมิน

4.23 0.677

ดี

4.50 0.500

ดีมาก

4.43 0.667
4.30 0.737

ดี
ดี

4.43 0.716

ดี

4.38 0658

ดี

4.60 0.490
4.67 0.471
4.33 0.650

ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.23 0.716

ดี

4.73 0.512
4.51 0.568

ดีมาก
ดีมาก

4.27
4.37
4.32
4.40

0.727
0.706
0.717
0.648

ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ขอ้ มูล
ปั จจัย ด้า นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บ ริ ก าร/คุ ณภาพ ในด้า นการชี้ แจงและแนะน า
ขั้นตอนการให้บริ การไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อนนั้นได้ผลประเมินมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยูใ่ นลาดับ
เกณฑ์การประเมิน ดีมาก อันดับรองลงมา คือ การให้บริ การโดยดาเนิ นการโปร่ งใส และตรวจสอบ
ได้ มีค่าเฉลี่ ย 4.43 เกณฑ์การประเมิน ดี เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ ว ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มาติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.43 เกณฑ์การประเมิน ดี การให้บริ การสะดวกรวดเร็ ว
มีระบบการให้บริ การอย่างสะดวกและรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ ย 4.30 เกณฑ์การประเมิ น ดี ขั้นตอนการ
ติดต่อประสานงานชัดเจน (มีการให้ขอ้ มูลถูกต้องและแม่นยา) มีค่าเฉลี่ย 4.23 เกณฑ์การให้ประเมิน
ดี ตามลาดับ โดยภาพรวมปั จจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ/คุ ณภาพ มีคะแนนเฉลี่ ย
รวม 4.38 เกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับดี ( M=4.38, S.D=0.658) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มาติดต่องานแผนกสารบรรณในปั จจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริ การ/คุณภาพอยูใ่ นระดับดี ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ กาพล แก้วสมนึ ก (2552
: บทคัดย่อ) เรื่ อง ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริ การ ของบริ ษทั
พรี ซิ ชนั่ ทูล ส์ เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ระดับ ความพึ ง พอใจของการให้บ ริ ก ารเรื่ อง
คุณภาพทรัพยากรการให้บริ การและการเอาใจใส่ ลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดี
ปัจจัยด้านบุคลากรในด้านมีความรู ้ ทักษะอย่างเหมาะสมได้ผลประเมินมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.73 เกณฑ์การประเมิน ดี มาก อันดับรองลงมา ให้บริ การด้วยความสุ ภาพและไม่เลื อกปฏิ บตั ิ มี
ค่าเฉลี่ ย 4.6 เกณฑ์การประเมิน ดีมาก ดูแลเอาใจใส่ /กระตือรื อร้น/เต็มใจให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.60
เกณฑ์การให้ประเมิน ดี มาก เอาใส่ ใจและติดตามงานเป็ นอย่างดี และรวดเร็ ว มีการติดตามงานทุก
ขั้นตอนและดาเนินการอย่างรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ย 4.33 เกณฑ์การประเมิน ดี สนับสนุ นให้ความร่ วมมือ
อย่า งเต็ ม ความสามารถ ประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ค วามร่ ว มมื อเป็ นอย่า งดี มี ค่ า เฉลี่ ย 4.23 เกณฑ์ก าร
ประเมิน ดี โดยภาพรวมปั จจัยด้านบุคลาการ มี คะแนนเฉลี่ ยรวม 4.51 เกณฑ์การประเมิ นอยู่ใ น
ระดับดีมาก( M=4.51, S.D=0.568) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ความพึงพอใจของบุคลากรที่มา
ติดต่องานแผนกสารบรรณในปั จจัยด้านบุคลากรอยูใ่ นระดับดี เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษา
ของ ญาดา ชอบทาดี และประสพชัย พสุ นนท์ (2559 : 11) เรื่ อง ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ พบว่าความพึงพอใจต่อปั จจัยการปฏิบตั ิงานด้านมนุ ษย์
สัมพันธ์ของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
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ปั จจัยด้านสถานที่ ในด้านความสะอาดของสถานที่ ได้ผลประเมินมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ ย
4.37 เกณฑ์การประเมิน ดี อันดับรองลงมาคือ ความสะดวกสบายในการติดต่องาน มีคะแนนเฉลี่ ย
4.27 เกณฑ์การประเมิ นอยู่ในระดับ ดี โดยภาพรวมปั จจัยด้านสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ ยรวม 4.32
เกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับ ดี ( M=4.32, S.D=0.717) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ความพึง
พอใจของบุ คลากรที่มาติดต่องานแผนกสารบรรณในปั จจัย ด้านสถานที่ อยู่ในระดับดี เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับการศึกษาของ อภิญญา ลี บ่อน้อย (2546:บทคัดย่อ) เรื่ อง ศึกษาปั ญหาและปั จจัยที่
ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุ ดประชาชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด
อุดรธานี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด พบว่าความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยูใ่ นระดับ ดี

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในการศึก ษาวิจยั เรื่ อง ความพึ งพอใจในการให้บริ ก ารของแผนกงานสารบรรณ สานัก
ก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง การวิจยั ถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจ จานวน 30 คน
โดยศึ กษาในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ/คุ ณภาพ ด้านบุคลากร และด้านสถานที่ มี
รายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ความพึงพอใจในการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้างสะพาน กรม
ทางหลวง กับความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ/คุณภาพ ด้าน
บุคลากร และด้านสถานที่ ดังต่อไปนี้
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ/คุ ณภาพ พบว่าประชากรที่ตอบแบบสอบถามมี
ความพึ ง พอใจด้า นการชี้ แจงและแนะนาขั้นตอนการให้บริ ก ารไม่ ยุ่ง ยากและซับ ซ้อนในระดับ
ค่าเฉลี่ ยรวมที่ 4.50 อยู่ในระดับ ดี มาก และ มี ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ ว ได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่มาติดต่อ ในระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.43 อยูใ่ นระดับ
ดี มีความพึงพอใจด้านการให้บริ การโดยดาเนินการโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในระดับค่าเฉลี่ยรวม
4.43 อยูใ่ นระดับ ดี มีความพึงพอใจด้านการให้บริ การสะดวก รวดเร็ ว มีระบบการให้บริ การอย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว ในระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.30 อยูใ่ นระดับ ดี และ มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ติดต่อประสานงานชัดเจน(มีการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและแม่นยา) ในระดับค่าเฉลี่ ยรวม 4.23 อยู่ใน
ระดับ ดี ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนวรรธน์ บริ พนั ธุ์ (2553 : 41) เรื่ อง ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การต่อคุ ณภาพการให้บริ การขออนุ ญาตผลิ ต นาเข้า และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ของสานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การ โดย
ภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ยคื อ 4.65 อยู่ใ นระดับ ดี ม าก โดยข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ เจ้า หน้าที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ความชานาญ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ( = 4.77, S.D. = .69)
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ด้านบุคลากร พบว่าประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านมีความรู ้ทกั ษะอย่าง
เหมาะสมในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.73 อยูใ่ นระดับ ดีมาก และ มีความพึงพอใจด้านการให้บริ การ
ด้วยความสุ ภาพและไม่เลือกปฏิบตั ิในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.67 อยูใ่ นระดับ ดีมาก มีความพึงพอใจ
ด้านดูแลเอาใจใส่ /กระตือรื อร้ น/เต็มใจให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.60 อยูใ่ นระดับ ดีมาก มี
ความพึงพอใจด้านเอาใจใส่ และติดตามงานเป็ นอย่างดีและรวดเร็ ว มีการติดตามงานทุกขั้นตอนและ
ดาเนิ นการอย่า งรวดเร็ ว ในระดับ ค่ า เฉลี่ ย รวมที่ 4.33 อยู่ใ นระดับ ดี และมี ค วามพึ ง พอใจด้า น
สนับสนุ นให้ความร่ วมมืออย่างเต็มความสามารถ ประชาสัมพันธ์ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ใน
ระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.23 อยูใ่ นระดับ ดี ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ ภานุเดช เพียรความสุ ข (2558
: บทคัดย่อ) เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การของ สานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี พบว่า ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพของเจ้า หน้า ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การให้บริ การ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.36 อยูใ่ นระดับ ดี
ด้านสถานที่ พบว่าประชากรที่ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจด้านความสะอาดของ
สถานที่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.37 อยูใ่ นระดับ ดี และ มีความพึงพอใจด้านความสะดวกสบายใน
การติ ดต่องานในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 4.27 อยู่ในระดับ ดี ที่ สอดคล้องกับการศึ กษาของ ชนะดา
วีระพันธ์ (2555: บทคัดย่อ) เรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่ วนต าบลบ้า นเก่ า อ าเภอพานทอง จัง หวัดชลบุ รี พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อการ
ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วน ตาบลบ้านเก่ า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุ รี โดยภาพรวม มี
คะแนนเฉลี่ย 4.52 อยูใ่ นระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องอาคารสถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสม อันดับรองลงมา คื อ
ความสะอาดของสถานที่
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการให้บ ริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่ อสร้ า ง
สะพาน กรมทางหลวงในปั จจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ/คุ ณภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
4.38 จัดอยูใ่ นระดับ ดี
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการให้บ ริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่ อสร้ า ง
สะพาน กรมทางหลวงในปัจจัยด้านบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จัดอยูใ่ นระดับ ดี
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการให้บ ริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่ อสร้ า ง
สะพาน กรมทางหลวงในปัจจัยด้านสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 จัดอยูใ่ นระดับ ดี
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5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับความรู ้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริ ง
2. ได้นาความรู้จากการเรี ยนมาปรับใช้ในการทางาน
3. ได้พฒั นาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทางาน
4. รู ้จกั ที่จะปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นเวลาทางาน
5. รู้จกั ที่จะฝึ กฝนให้มีความรับผิดชอบ
5.3.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานในแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้ างสะพาน กรมทางหลวง
นั้นในระยะแรกอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับการทางานระยะหนึ่ ง เพราะยังไม่ชินกับการทางาน
และยังไม่มีขอ้ มูลและความรู ้เกี่ยวกับการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้างสะพาน
กรมทางหลวง
5.3.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้าง
สะพาน กรมทางหลวง
2. ควรหาความรู ้ เกี่ ยวกับการให้บริ การของแผนกงานสารบรรณ สานักก่ อสร้ าง
สะพาน กรมทางหลวง ก่ อนที่ จะเข้า ไปปฏิ บตั ิงานเป็ นการแสดงความตั้ง ใจในการท างาน เพื่ อ
เตรี ยมพร้อมสู้การปฏิบตั ิงาน
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