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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยแบบผสม
ในป พ.ศ.2555 จากแบบสอบถาม การสนทนากลุมและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ผลวิจัยพบวา ผูใชบริการมี
ความคิดเห็นตอสภาพการบริการในภาพรวมดานความสะดวกในการติดตอขอใชบริการกับเจาหนาท่ีอยูในระดับ
ดี การดําเนินการในเรื่องท่ีติดตอใหในเวลาท่ีเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ความพรอมในการบริการ ความ
สุภาพ ความเต็มใจและความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณอยูในระดับดี การมีระบบขอมูล มีระบบการ
รายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี อยูในระดับดี มีการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพในอยูระดับดี  ปจจัยท่ีเปน
อุปสรรคตอการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ไดแก 1) ความรูและทักษะของบุคลากรผูใหบริการ 2) 
ผูใชบริการไมสนใจอานขอมูลขาวสารผานหนังสือเวียนแนวปฏิบัติ ข้ันตอน กระบวนการในการดําเนินงาน ขาด
ความเขาใจในการจัดการโครงการ การประเมินและรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีดี 3) องคกรยังขาดความ
ชัดเจนในการวางนโยบาย การจัดโครงสราง การวางระบบงานวิจัย บริการวิชาการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 4) ขาดฐานขอมูลบุคลากร นักศึกษา การประกันคุณภาพ 5) งบประมาณไมเพียงพอในการ
ดูแลอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ไดแก 1) ควรจัดใหมีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี 2) เรงรัด
ดําเนินการในเรื่องตางๆใหในเวลาท่ีเหมาะสม 3) เตรียมความพรอมในการบริการ ดวยความสุภาพ ความเต็มใจ
และความพรอมของเครื่องมือ 4) เพ่ิมความหลากหลายในชองทางการสื่อสาร การจัดการความรู การควบคุมการ
ดําเนินการ การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีเขมงวด 5) ปรับปรุงระบบงานดานบริการการศึกษา เชน 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ระบบทะเบียน ปฏิทินการศึกษา การลงทะเบียน การเทียบโอน 6) ปรับปรุงซอฟตแวร
ใหทันสมัย 7) กําหนดมาตรฐานกระบวนงานท่ีตองถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน และ 8) การปรับโครงสรางองคกร
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
คําสําคัญ: แนวทางการปรับปรุง  ระบบงานสนับสนุน  คุณภาพการใหบริการ 
 

Abstract 
This research studied supporting systems’ improvement guidelines for improving the 

service quality of the office of secretary, Faculty of Engineering, Ubonratchathani University. 
The research was implemented by using mixed method. Data were collected in 2012 by 
questionnaires, focus group discussion and documents surveying. The study found results as 
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follows: service user’s opinion on convenience on submitting request was rated at good level, 
service completion in proper time was rated at medium level, readiness and willingness of 
facilitators and adequateness of facilities were rated at good level, enough database, statics 
and reports were rated at good level, overall assessment of service quality was rated at good 
level. The factors caused unachievement of good services were 1) staff’s knowledge and skill 
lacking; 2) user’s overlooking on information in circular notice, work process, document 
submitting deadline, well preparation for project implementation and project evaluation 
report; 3) the organization’s unclear policy, unstable structure, unsteady work system for 
research and academic services implementation, academic services, staff’s performance 
evaluation; 4) the inadequacy of personnel and student database, quality assurance 
information database; 5) lacking of budget for buildings and durable articles maintenance, old 
computers and information technologies. Guidelines for service quality improvement were; 1) 
enhancing of work reports, statics and database; 2) finishing user’s request in proper time; 3) 
preparing the readiness and staff’s willingness for service and adequateness of facilities; 4) 
launching new channels of communication, knowledge management activities, new policy for 
advance money control and project evaluation; 5) improving learning management system 
such as advisor, registration, academic calendar, credit transference; 6) upgrading computer 
software; 7) standardizing work procedure for all work units; 8) organization re-structuring. 
Keywords: guideline improvement, supporting system, service quality  
 

บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78 กําหนดใหรัฐตองจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐเพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ฯลฯ (ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 124 ตอนท่ี 47ก หนา 1, 
24 สิงหาคม 2550) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีกําหนดใหรัฐจัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม 
การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 74ก, 
19 สิงหาคม 2542) ดงัน้ัน สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาตามเจตนารมณดังกลาวดวยระบบที่มีคุณภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมุงบริการจัดการท้ังระบบและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
ท่ีมุงไปสูมาตรฐานคุณภาพเพ่ือผลิตบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549)  
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวามีผูอธิบายนิยาม ความหมาย หลักการ 
แนวคิด ตลอดจนทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานในสถาบันการศึกษาไว
พอสมควร ยกตัวอยางเชน ศรีนวล (2547) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพบวา นักศึกษาเห็นดวยกับบริการดานการรับนักศึกษาใหม ดานการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ดานการลงทะเบียน การเพ่ิม การลด การถอนรายวิชา การเลือกสาขาวิชาและดานคุณภาพในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา โดยหนวยงานควรมีการประชาสัมพันธ การแนะนําขอมูลและการสงขอมูล
กิจกรรมตางๆ ท่ีชัดเจนผานอินเทอรเน็ตเพ่ือดึงดูดความสนใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปานจิต (2548) ท่ีได
ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน พบวา นิสิตมีความคาดหวังมากท่ีสุดตอการใหบริการของเจาหนาที่ รองลงไปเปนเรื่อง
การบริหารจัดการและกระบวนการ งานวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การบริการน้ันมีความคําสําคัญและจําเปน 
เพราะ“คุณภาพการบริการ”และ”ความพึงพอใจจากการรับบริการ” จะทําใหหนวยงานไดรับการยอมรับจากผูมา
ติดตอดวยเหตุผลของการใหบริการท่ีประทับใจ การใหบริการจึงเปนหัวใจของการแขงขันและบริการท่ีดีและตองมี
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การพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการใหบริการตลอดเวลา (เท้ือน, 2552) และการพัฒนาคุณภาพดานการบริการน้ันถือ
เปนเรื่องยากและมีความทาทายสูงเพราะตองคํานึงถึงหลักสําคัญหลายอยาง คือ การเปนมืออาชีพและการมี
ทักษะของผูใหบริการ (professionalism and skill)  ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ (attitude and 
behavior)  การเขาพบไดอยางงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ (accessibility and flexibility)  
ความไววางใจและความเช่ือถือได (reliability and trustworthiness) การแกไขสถานการณใหกับสูภาวะปกติ 
(recovery)  ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ (reputation and credibility) (ชัชวาลย, 2554)  
 สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีภารกิจดานสนับสนุน
การบริหารจัดการตางๆขององคกร มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริการท่ีมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม 
การดําเนินงานท่ีผานมายังมีปญหาดานตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจากหลายปจจัย 
เชน รูปแบบวิธีการใหบริการ ระบบงาน บุคลากรและอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงานท่ีไมมีศักยภาพและไมเหมาะสม
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของคณะใหสามารถดําเนินการไปไดดวยดี
และมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองเจตนารมณดังกลาวจากสภาพท่ัวไปและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมาแลว จึงได
กําหนดประเด็นคําถามเพ่ือการวิจัยไว 2 ขอ คือ 

1. สภาพปจจุบันของการใหบริการของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนอยางไร 

2. สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการไดอยางไร 

ดังน้ันจึงเปนท่ีมาของการวิจัยในหัวขอศึกษาแนวทางการเพ่ิมคุณภาพใหบริการของสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมคุณภาพใหบริการของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยน้ีใชวิธีวิจัยแบบผสม ดําเนินการวิจัยโดยจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การสนทนากลุม 
(Focus group discussion) และศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร สิ่งพิมพ ผลงานวิจัย รายงาน
การติดตามผลการดําเนินการ (Document Analysis) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน การเลือกประชากร การใช
เครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1.  ข้ันตอนการเตรียมการ โดยเริ่มจากการศึกษา ความหมาย ความเปนมา หลักการ แนวคิด 
การปรับปรุงคุณภาพและการใหบริการ หลังจากน้ันเปนการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมประเด็นปญหา
และขอคนพบเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในสวนราชการหรือสถาบันการศึกษา 

2.  ข้ันตอนการออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและโครงสรางคําถามในแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการรวบรวม 

3.  ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล โดยกําหนดการจัดเก็บขอมูล ดังน้ี 
3.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก หนังสือ บทความ รวมถึงแหลงขอมูลใน

อินเทอรเน็ต ท่ีใหคําอธิบายความหมาย หลักการ แนวคิด ทัศนะ มุมมองของนักวิชาการท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ
และการใหบริการ ราชกิจจานุเบกษา รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ แผนยุทธศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ไดมาโดย 2 วิธี คือ ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจาก
การสนทนากลุม โดยมีการเลือกประชากรและกลุมเปาหมายในการวิจัย ดังน้ี 
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 การเลือกประชากร  ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 คณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุมท่ี 2 นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเลือกประชากรในการศึกษาดังน้ี 
 1. การเลือกประชากรเพ่ือตอบแบบสอบถามบนระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซต คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Questionnaire Manager System) ท่ี URL 
http://app.eng.ubu.ac.th/~qms (ปรีชา, 2555) ใชวิธีการเลือก ดังน้ี  

1.1 กลุมบุคลากรและคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร เน่ืองจากเปนกลุมท่ีมีการติดตอประสานงาน
และใชบริการโดยตรง ทําการเลือกประชากรโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไดรับหนังสือขอความรวมมือสามารถเขาไปตอบแบบสอบถามในระบบจัดการแบบสอบถามไดตาม
ความสมัครใจ 

1.2 ประชากรท่ีเปนนักศึกษาใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมนักศึกษาท่ี
เปนกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร เน่ืองจากเปนกลุมท่ีมีการประสานงานรวมกับสํานักงาน
เลขานุการในการจัดกิจกรรมการขอใชงบประมาณและเปนผูแทนนักศึกษาท้ังคณะอยางเปนทางการ 

2. การเลือกประชากรเพ่ือรวมกิจกรรมสนทนากลุม แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาใชวิธีการ
สุมแบบเจาะจงจากกลุมนักศึกษาท่ีเปนกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และ 2) กลุมบุคลากร ใช
วิธีการสุมแบบเจาะจงจากสายสนับสนุนระดับหัวหนางานทุกงานในสังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดานสภาพของการใหบริการ ใชแบบสอบถามผานระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซต กําหนด
ประเด็นคําถาม ตามประเด็นคําถามชุดเดียวกันกับคําถามท่ีกลุมบุคลากรในหนวยงานยอยของสํานักงาน
เลขานุการใชสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใหบริการเพ่ือนําผลไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป ท่ีใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบันโดยกําหนดเกณฑระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (ระดับ 
5=ดีมาก ระดับ 4=ดี ระดับ 3=ปานกลาง ระดับ 2=นอย  ระดับ 1=ควรปรับปรุง) และใชชุดคําถามดังน้ี  คือ 

1.1 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการกับเจาหนาท่ี 
1.2 เจาหนาท่ีดําเนินการในเรื่องน้ันๆ ใหในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.3 ความพรอมในการบริการ ความสุภาพ ความเต็มใจ และความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ 
1.4 การมีระบบขอมูล มีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี มากนอยเพียงใด 
1.5 หนวยงานน้ีมีการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มากนอยเพียงใด 

 2. ดานแนวทางการพัฒนาการใหบริการ ใชการสนทนากลุม โดยการเชิญกลุมเปาหมายมาสนทนากัน
ภายใตประเด็นท่ีกําหนดไว สําหรับท้ังกลุมบุคลากรและกลุมของนักศึกษา คือ  

ประเด็นท่ี 1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานตางๆ 
ประเด็นท่ี 2 ภารกิจ/การบริการของหนวยงานในปจจุบันและการบริการที่อยากพัฒนาคุณภาพ

การบริการใหดีข้ึน โดยอธิบายรูปแบบ/วิธีการท่ีอยากใหเกิดข้ึน 
 กรอบการวิจัย 

ความคิดเห็นตอสภาพการใหบริการท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังในการดําเนินงานของแตละหนวย 
วิเคราะหขอมูลแลวบูรณาการผลการวิจัยจากเครื่องมือแตละอยางเพ่ือสรุปเปนแนวทางท่ีควร

ดําเนินการเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ 
 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล โดยมีวิธีวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1.ขอมูลดานสภาพการใหบริการ ทําการประมวลผลโดยใชคําสั่งประมวลผลในระบบจัดการ
แบบสอบถามในระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซต ระบบทําการประมวลผลและแจกแจงความถ่ี คํานวณคา
รอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาคาเฉลี่ยออกมาเปนดานๆ ตามหนวยงาน 
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แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการของสํานกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. ขอมูลดานแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม ทํา
การตรวจสอบความถูกตอง จัดกลุมขอมูล สรุปแลวทําการวิเคราะหเน้ือหาออกมาเปนดานๆ ตามหนวยงาน รวม 
10 หนวยงาน 

3. ขอมูลคุณภาพการใหบริการจากการคนควาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัย การสังเกตแบบมีสวนรวม 
นํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแยกเปน
ตอนๆ ตามประเด็นท่ีเก่ียวของกับหนวยงานยอยในสํานักงานเลขานุการแตละตอนจะกําหนดประเด็นขอมูล
ไว 5 ดานเหมือนกับขอ 1 และ 2 

4. เมื่อสรุปขอมูลรายหนวยงานเรียบรอยแลวจึงนําคะแนนความพึงพอใจตอสภาพของการใหบริการ
ของแตละหนวยงานพรอมกับคาเฉลี่ยรวมทุกหนวยงานมาบูรณาการกับผลการสนทนากลุมเพ่ืออภิปรายผลและ
เสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของแตละหนวยงานกอนประมวลเปนภาพรวมเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานเลขานุการ 

 
ผลการวิจัย 

ประชากรสําหรับดานการสภาพเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการกลุมแรกเปนประชากรกลุมคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีท้ังหมด 150 คน ใชวิธีการการเลือกประชากรโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดยให
สิทธ์ิเขาตอบแบบสอบถามในระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซตอยางอิสระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พบวา
มีผูตอบในกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 37 คน คิดเปนรอยละ 24.66 ของประชากรท้ังหมด  

ประชากรสําหรับดานการสภาพเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการกลุมท่ี 2 เปนกลุมแกนนํานักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรซึ่งมีท้ังหมด 25 คน ใชวิธีการการเลือกประชากรโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 11 ราย 
จากกรรมการสโมสรนักศึกษาท้ังหมด คิดเปนรอยละ 44.00 ของประชากรท่ีเปนแกนนํานักศึกษาท้ังหมด 

ประชากรสําหรับดานแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการท่ีเขารวมสนทนากลุมเปนประชากร
กลุมคณาจารยบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา เลือกประชากรโดยวิธีสุมแบบเจาะจงผูท่ีเปนหัวหนางานใน
สํานักงานเลขานุการ จํานวน 10 คน จากหัวหนางาน 10 งาน คิดเปน รอยละ 100 ของประชากร และนักศึกษา
แกนนําจากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีมีท้ังหมด 25 คน สุมแบบเจาะจง จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 44.00 ของประชากรท่ีเปนแกนนํานักศึกษาท้ังหมด  

2. มีสภาพการดําเนินงานในดานตางๆ ดังน้ี 
2.1 สภาพความพึงพอใจในการใหบริการ มีผลการสํารวจดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยจากผูใชบริการงานสารบรรณ คือ รอยละ 81.25 (S.D.=0.79) งานการเจาหนาท่ี คือ รอยละ 82.42 
(S.D.=0.72) งานนโยบายและแผน คือ รอยละ 80.08 (S.D.=0.80) งานการเงิน คือ รอยละ 80.58 (S.D.=
0.88) งานพัสดุ คือ รอยละ 75.67 (S.D.=0.69) งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา คือ รอยละ 81.00 (S.D.=
0.68) งานกิจการนักศึกษา คือ รอยละ 82.17 (S.D.=0.69) งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคือ รอย
ละ 82.92 (S.D.=0.63) หองสมุดและงานบริการคอมพิวเตอรคือ รอยละ 80.33 (S.D.=0.77) งานประกัน
คุณภาพคือ รอยละ 81.75 (S.D.=0.63) 

2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบรกิารเฉลี่ยทุกหนวยงาน มีผลการสํารวจดังแสดงในภาพท่ี 2 
โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการของทุกหนวยงาน สวนใหญอยูในระดับดี คือ รอยละ 80.26 ข้ึนไป 
ยกเวนดานเจาหนาท่ีดําเนินการในเรื่องน้ันๆ ใหในเวลาท่ีเหมาะสม อยูในระดับดี  คือ รอยละ 78.92 โดยมี
คาเฉลี่ยทุกดานท่ีรอยละ 80.82 ( S.D.=0.73) 

3. ผลจากการจัดสนทนากลุมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร พบขอมูล ดังตารางท่ี 1 
4. ผลจากการจัดสนทนากลุมกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร พบขอมูล ดังตารางท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจรายหนวยงาน 

 

 
ภาพท่ี 2 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกหนวยหนวยงาน 

 

ตารางท่ี 1  ขอมูลสภาพบริการและแนวทางการพัฒนาสํานักงานเลขานุการ 
ภารกิจ/การบริการ 

ของหนวยงานในปจจบุัน 
การบริการที่อยากพัฒนาคุณภาพใหดขีึ้น รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

1. ดานงานสารบรรณ (ธุรการ เอกสาร 
หนังสือ การแจงขอมูลขาวสาร) 

1) การแจงขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
2) แบงกลุมผูใชบริการใหชัดเจน 
3) ความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร 
4) ควรมีการจัดทําบอรดสถิติตางๆ 

1) รูปแบบใหมๆและมีความหลากหลายใน
การส่ือสาร เชน face book 

2) การใหความรูในการเขียนโครงการ 
 

2. ดานการวางแผน (การจัดทําแผน
งบประมาณ การเสนอโครงการ ) 

1) อยากใหจัดสรรงบประมาณตามสภาพที่
แทจริง 

2) ควรมีระบบคัดกรองโครงการ/กิจกรรม 

1) เพิ่มงบประมาณสําหรับกิจกรรมนักศึกษา 
2) ควรพิจารณาโครงการที่มีความเรงดวน 
3) พิจารณาความเหมาะสมหลายๆ ดาน 
4) ใชเวลาในการพิจารณาโครงการใหส้ันลง 

3. ดานการเงิน (การเบิกจายเงิน) 1) อยากใหปรับระเบียบใหมีความยืดหยุน
ตามสภาพจริง 

2) เพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจาย 
3) ขั้นตอนมาก ติดตอลําบาก 

1) ปรับปรุงบุคลิกภาพ 
2) ปรับลดขั้นตอนลง 
 

4. ดานพัสดุ (การยืมพัสดุ การซ้ือวัสดุ ทํา
โครงงาน ทํากิจกรรมตางๆ) 

1) การใหขอมูลขาวสารดานบริการที่งาน
พัสดุมีอยู 

2) ควรมีการจัดเตรียมพัสดุไวสําหรับให
นักศึกษายืมทํากจิกรรมใหเพียงพอ 

1) จัดกิจกรรมใหความรู 
2) ควรใหนักศึกษาเบิกวัสดุส้ินเปลืองไปใช

งาน ที่เย็บกระดาษสําหรับกิจกรรม
นักศึกษา 

3) จัดซ้ือพัสดุสภาพใหมๆมาใหบริการ 
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แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการของสํานกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ตารางท่ี 1  (ตอ) 
ภารกิจ/การบริการ 

ของหนวยงานในปจจบุัน 
การบริการที่อยากพัฒนาคุณภาพใหดขีึ้น รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

5. ดานบริการการศึกษา (การเลือกภาค 
การเพิ่ม ถอน การสอบ การสงเกรด 
การเทียบโอน การสําเร็จการศึกษา) 

1) อยากใหพัฒนาระบบทะเบียน 
2) ออกเกรดใหรวดเร็ว 
3) พัฒนาระบบการเลือกภาควิชาใหเสถยีร

และรวดเร็ว 
4) ระบบการสงเกรดใหเร็วขึ้น 
5) ระบบการลงทะเบียนไมมีความชัดเจน

และเปล่ียนแปลงบอยเกินไป 
6) ใหความรูกับนักศึกษาเร่ืองระบบ

ทะเบียน 

1) ความรวดเร็ว 
2) ระบบมีความพรอมเสมอสําหรับการใช

งาน เชน การลงทะเบียน 
3) ควรกระชับเวลาการลงทะเบียนใน

รายวิชาของคณะ 
4) ใหความรูในเร่ืองการเทียบโอน 
 
 

6. ดานกิจกรรมนักศึกษา (การดําเนิน
กิจกรรม การสงเสริม ควบคุมดูแล 
กิจกรรมนักศึกษา ดานกีฬา 
นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมวิชาการ) 

1) เพิ่มจํานวนบุคลากร 
2) เพิ่มบอรดเกี่ยวกับสถิติ ขอมูล เง่ือนไข

การรับทุนการศึกษา 
3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เพิ่มความรวดเร็วในการจัดทาํเอกสาร 

7. ดานงานสารสนเทศ(หองสมุดและงาน
บริการคอมพิวเตอร) 

1) ขยายพื้นที่บริการ 
2) ปรุงปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหทันสมัย

และมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

1) เพิ่มจํานวนคอมพวิเตอรในหองศึกษา 24 
ชั่วโมง 

2) ขยายเวลาเปดบริการ 
3) ปรับปรุงซอฟตแวร 

หมายเหตุ ยกเวนดานการเจาหนาที่ ดานประกันคุณภาพ ดานการสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เนื่องจากกลุมนักศึกษาไมไดเปนผูใชบริการโดยตรง 

 
ตารางท่ี 2 ผลจากการจัดสนทนากลุมกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร 

ภารกิจ/การบริการ 
ของหนวยงานในปจจุบัน 

การบริการที่อยากพัฒนา 
คุณภาพใหดีขึ้น 

รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

1.ด านง านสา รบรรณ 
(ธุรการ เอกสาร หนังสือ 
การแจงขอมูลขาวสาร) 

1 )  ระบบเอกสารอิ เ ล็ กทรอนิ กส 
(หนังสือรับ) ยังมีจุดเชื่อมตอที่ยังไม
สมบูรณ  
2) กระตุนความสนใจเขาดูหนังสือเวียน
ใน ระบบอิเล็กทรอนิกส  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการแสกนเอกสารเพิ่มปุมเช่ือมโยง
ของระบบเอกสารไวหนาเว็บไซตคณะใหโดดเดนเขาถึงงาย 
2) เพิ่มรูปแบบใหมๆในการส่ือสาร เชน face book และ
จัดกิจกรรมใหความรูในระบบงานสารบรรณแกผูใชบริการ
อยางตอเนื่อง 

2.ดานการวางแผน (การ
จัดทําแผนงบประมาณ 
การเสนอโครงการ ) 

มีมาตรการควบคุมการปรับเปล่ียน 
แผนงานโครงการ  การบริหารจัดการ
โครงการที่เหมาะสม   

1) มีระบบติดตามสถานะเอกสารเพื่อดําเนินการในเวลาที่
เหมาะสม  2) เพิ่มเคร่ืองมือและอุปกรณ 3) กําหนด
มาตรการควบคุมการดําเนินโครงการที่เขมงวด 4)การให
ความรูเกี่ยวกับวางแผนและเตรียมโครงการที่ดี  5) เพิ่ม
การติดตามและประเมินผลโครงการ 6) ใชเวลาในการ
พิจารณาโครงการใหส้ันลง 

3.ดานการเงิน (การเบิก
จายเงิน) 

มีมาตรการควบคุมการเสนอโครงการ
ใหเสนอลวงหนาตามเกณฑที่กําหนด 
และสงเอกสารขออนุมัติเบิกจายตาม
กําหนด  

1) ควรเพิ่มจัดระบบควบคุมติดตามที่เด็ดขาด เชน หากไม
สงเอกสารเบิกจายโครงการจะไมสามารถยืมเงินทดรอง
จายในโครงการอื่นได (ทั้งในระดับบุคคลและหนวยงาน) 
2) จัดระบบควบคุมการยืมเงินเชน หากสงเอกสารยืมเงิน
ในเวลากระชั้นชิดเกินไปจะไมสามารถยืมเงินทดรองจายใน
โครงการอื่นได (ทั้งในระดับบุคคลและหนวยงาน) 3) ปรับ
ลดขั้นตอนใหส้ันลง 

4.ดานพัสดุ (การยืมพัสดุ 
การซ้ือวัสดุ ทําโครงงาน 
ทํากิจกรรมตางๆ) 

1) ใหความรูแกผูรับผิดชอบโครงการ
เร่ืองวิธีการในการจัดซ้ือจัดจาง การทํา
เอกสารเบิกจายใหสมบูรณหรือชัดเจน 
2 )  จั ดทํ า แผนกา รซ อ มค รุ ภั ณฑ
การศึกษา ปรับปรุง ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา   

1) ควรเพิ่มระบบขอมูล ระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่ดี  
2) ควรจัดทําคูมือวิธีการในการจัดซ้ือจัดจางเมื่อมีการซ้ือ
วัสดุ 3) จัดอบรมขั้นตอนการดําเนินงานดานพัสดุ 4) ต้ัง
งบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑที่จําเปนในการ
บริการใหเพียงพอ 5) ปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ 
ระบบสํารองนํ้า ตาขายกั้นนก 6) ประสานงานไฟฟาเพื่อหา
แนวทางการบริหารจัดการระบบไฟฟาในภาพรวมทั้งองคกร 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
ภารกิจ/การบริการ 

ของหนวยงานในปจจุบัน 
การบริการที่อยากพัฒนา 

คุณภาพใหดีขึ้น 
รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

5.ดานบริการการศึกษา 
(การเลือกภาค การเพิ่ม 
ถอน การสอบ การสง
เกรด การเทียบโอน การ
สําเร็จการศึกษา) 

1) ระบบที่ปรึกษานักศึกษา 2) การ
กระตุนความสนใจติดตามขาวสารของ
คณะจากบอรดประชาสัมพันธ  3) 
ร ะ บ บง า นด า น ทะ เบี ย น / ร ะ บ บ
ฐานขอมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4) ฐานขอมูลนักศึกษาปริญญาตรี 
ฐานขอมูลการเทียบโอน/เทียบรายวิชา   

1) ควรเพิ่มระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่ดี 2) ควรผลัก
ใหคณะมีชั่วโมงสําหรับพบนักศึกษาที่ชัดเจน เชน ชวงหลัง
การสอบ  ชวงเปดภาคเรียน 3) ควรปรับปรุงบอรด
ประชาสัมพันธใหสวยงามนาสนใจ โดดเดน 4) ปรับปรุง
เว็บไซตใหโดดเดนและจัดกิจกรรมรณรงคใหนักศึกษา
ติดตามบอรดขาวสาร 5) สอบทานระบบทะเบียน (REG) 
ในสวนที่ยังมีความบกพรอง 6) กําหนดปฏิทินการศึกษา
ตารางสอนและตารางสอบใหมีความชัดเจนเพื่อให
นักศึกษาและอาจารยมีขอมูลเดียวกันทั้งหมด 

6.ดานกิจกรรมนักศึกษา 
(การดําเนินกิจกรรม การ
ส ง เสริม  ควบคุมดูแล 
กิจกรรมนักศึกษา ดาน
กี ฬ า  นั น ท น า ก า ร 
บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น 
กิจกรรมวิชาการ) 

ระบบขอมูลนักศึกษาของหนวยงานยัง
ไม มี แ บบแผนที่ ดี   เช น  จํ าน วน
นักศึกษา โรงเรียนในพื้นท่ีบริการ 
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดและครอบครัวของ
นักศึกษา การวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่ดี   

1) ควรเพิ่มระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่ดี 2) ควร
ผลักดันใหมีคณะกรรมการระบบขอมูลนักศึกษาเพื่อศึกษา
และกําหนดรูปแบบขอมูลที่จําเปนเพื่อการบริหารจัดการ 
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงกันได
ทั้งหมด 4) ควรเพิ่มความรวดเร็วในการจัดทําเอกสารตางๆ 
ของงานดานกิจการนักศึกษา 

7.ดานงานสารสนเทศ
(ห อ งส มุ ด แล ะ+ งา น
บริการคอมพิวเตอร) 

1) ระบบแมขายคอมพิวเตอรไมเสถียร 
2) ระบบฐานขอมูลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (E-SAR) 3) ระบบกรอกขอมูล
เพื่อการบันทึกผลการปฏิบัติงาน (E-
portfolio) 4) ระบบบันทึกการรับ สง
เอกสาร (E-document) 5) ระบบขอมูล
เพื่อการจัดการความรู (E-learning) ยัง
ไมสมบูรณ   

1) ควรเพิ่มระบบขอมูล มีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่
ดี 2) ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในหองศึกษา 24 ชั่วโมง 
ขยาย เวลา เป ดบ ริการ 3)  ป รับปรุ งซอฟทแวร ใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตลอดจนการซอมบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 4) มีระบบปองกันและสํารอง
ขอมูลที่ดี 

8.ดานการเจาหนาที่ 1) ยังไมมีแบบแผนของระบบขอมูล
บุคลากรของหนวยงานที่ดี ทําใหการ
ตรวจสอบขอมูล และการสืบคนยังตอง
ใชเวลานาน 2) บุคลากรยังขาดความรู
และทั กษะที่ เพี ย งพอ  เช น 
ภาษาอังกฤษสําหรับการเปดหลักสูตร
นานาชาติและความพรอมในการเขาสู 
AEC ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่ตองใชในการปฏิบัติงาน      

1) ควรประสานงานเพื่อใหเกิดคณะทํางานสรางระบบ
ขอมูลเพื่อศึกษาและกําหนดรูปแบบขอมูลที่จําเปนเพื่อการ
บริหารจัดการ 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถ
เชื่อมโยงกันไดทั้งหมด 3)ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับสถานการณ โดยเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 
 

9. ดานการสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ 

1) แนวปฏิบัติในการใชงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนจากแหลงภายนอกยัง
ไมชัดเจน  2) การจัดโครงสรางและ
กําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่
เกี่ ยวของดานการวิจัยและบริการ
วิชาการ 3) การกําหนดกระบวนการ
กํากับดูแลโครงการบริการทางวิชาการ 
การรับงานของศูนยตางๆ  บริการ
วิชาการหรืองานวิจัย   

1) ควรแบงสวนงานของศูนยบริการวิชาการภายในคณะให
ชัดเจนเพื่อชวยลดความผิดพลาดในกระบวนงาน 2) การ
วางระบบงาน วิธีการและขั้นตอนการทํางานใหถูกตอง
เปนไปตามระเบียบของทางราชการหรือที่คณะฯ กําหนด  
3)  ควรจัดทําประกาศแนวปฏิบั ติและการกํ าหนด
กระบวนการดําเนินงานดานวิจัยและบริการวิชาการให
ชัดเจน    

10 .  ด านการประกั น
คุณภาพ 

ยังขาดฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพ 

ควรรวมมือกับงานบริการคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ (E-SAR) ใหสามารถใชงาน
ไดเต็มระบบ สะดวกและมีความเสถียร 
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แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการของสํานกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยพบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสวนใหญในระดับดี โดยงานสนับสนุนการวิจัย

และบริการวิชาการเปนหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด ลําดับรองลงมาคืองานการเจาหนาท่ี งานกิจการ
นักศึกษา งานประกันคุณภาพ งานสารบรรณ งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา งานการเงิน งานนโยบายและแผน 
หองสมุดและงานบริการคอมพิวเตอรตามลําดับ งานพัสดุน้ันเปนเพียงหนวยเดียวท่ีไดรับความพึงพอใจเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง เสียงสะทอนจากกลุมนักศึกษาท่ีมีตอการบริการ ไดแก เรื่องการแจงเวียนขาวสารยังไมท่ัวถึง 
ชองทางการสื่อสารยังไมหลากหลาย กระบวนการพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณยังไมเพียงพอ
สําหรับนักศึกษา ระเบียบดานการเงินไมมีความยืดหยุนและมีข้ันตอนคอนขางมาก พัสดุ/อุปกรณท่ีใหยืมใชงาน
มีสภาพเกา ผลการเรียนบางวิชาไมประกาศตามกําหนด ระบบทะเบียนกลางติดขัดบอยครั้ง ข้ันตอนดานทุนกูยืม
มีความซับซอน ไมกระชับ พ้ืนท่ีอานหนังสือนอกเวลาราชการไมเพียงพอและซอฟตแวรในหองปฏิบัติการลาสมัย 
ในขณะท่ีกลุมบุคลากรและคณาจารยมีการสะทอนปญหาแตกตางออกไปบางสวน เชน ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสยังไมเช่ือมโยงกัน การจัดโครงการไมเปนไปตามแผนงาน เอกสารเบิกจายและคืนเงินยืมทดรองจาย
สงเกินกําหนด ผูใชบริการไมเขาใจระบบจัดซื้อจัดหาพัสดุ ระบบสาธารณูปโภคขัดของบอยครั้ง ระบบอาจารยท่ีปรึกษา
ยังไมมีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงดานระบบปองกันและสํารองขอมูลคอมพิวเตอร โครงสรางงานของศูนยบริการ
วิชาการภายในคณะและแนวปฏิบัติดานวิจัยและบริการวิชาการยังไมชัดเจน  ตลอดจนฐานขอมูลของงานตางๆ 
เชน บุคคล พัสดุ นักศึกษา การประกันคุณภาพยังไมสมบูรณเพียงพอ 

แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการในแตละดานควรดําเนินการ ดังน้ี 
1. งานสารบรรณ ควรพัฒนาระบบขอมูล เช่ือมโยงระบบรับ-สงเอกสารและการแจงเวียน แจงเตือนให

สมบูรณและสามารถเขาใชงานบนหนาเว็บไซตของคณะไดงายยิ่งข้ึน ควรใชสื่อสังคม (social media) ตลอดจน
การจัดกิจกรรมใหความรูในระบบงานสารบรรณแกผูใชบริการอยางตอเน่ือง 

2. งานการเจาหนาท่ี ควรมีฐานขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการบริหารจัดการท่ีเช่ือมโยงกันไดท้ังหมด ปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสถานการณ โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 

3. งานนโยบายและแผน ควรกําหนดมาตรการกลั่นกรองขอเสนอโครงการและควบคุมการ ติดตาม 
การดําเนินโครงการและประเมินผลเพ่ือเปนการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและคุณคาสูงสุด ใหความรู
เก่ียวกับวางแผนและเตรียมโครงการท่ีดี ควรผลักดันเรื่องกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

4. งานการเงิน ควรจัดระบบควบคุมติดตามเอกสารเบิกจายท่ีเด็ดขาดท้ังในระดับบุคคลและหนวยงาน 
จัดระบบควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ รวมท้ังหาแนวทางปรับลดข้ันตอนใหสั้นลง 

5. งานพัสดุ ควรมีระบบขอมูลเพ่ือการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี ควรมีคูมือการจัดซื้อจัดจางและให
ความรูแกผูรับบริการข้ันตอนการดําเนินงานดานพัสดุ ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑที่จําเปน
ในการบริการใหเพียงพอ ตลอดจนปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงานเสมอ 

6. งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา ควรเพ่ิมระบบการรายงาน สถิติ ขอมูล จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
ปรับปรุงชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต ประสานกองบริการการศึกษา
ในการปรับปรุงระบบทะเบียน (REG) ในสวนท่ียังมีความบกพรอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมใหความรูในเรื่อง
การลงทะเบียน การเทียบโอน 

7. งานกิจการนักศึกษา ควรเพ่ิมระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี ควรผลักดันใหมีคณะกรรมการ
จัดระบบขอมูลนักศึกษาเพ่ือศึกษาและกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหสามารถเช่ือมโยงกันไดท้ังหมด ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการจัดทําเอกสารตางๆ ของงานดานกิจการ
นักศึกษา 

8. งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ควรกําหนดโครงสรางศูนยบริการวิชาการภายในคณะให
ชัดเจน ทบทวนแนวปฏิบัติและกระบวนการงานดานวิจัยและบรกิารวิชาการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

9. หองสมุดและงานบริการคอมพิวเตอร ควรขยายเวลาเปดบริการ เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรไวบริการ 
ปรับปรุงซอฟตแวรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซอมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีระบบปองกันและ
สํารองขอมูลท่ีดี 
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10. งานประกันคุณภาพ ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ ระบบจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองผานเครือขาย (E-SAR) ใหสามารถใชงานไดเต็มระบบ สะดวกและมีความเสถียร 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ขอมูลผลการวิจัยท่ีประมวลจากผลสํารวจความพึงพอใจในดานตางๆ เปนรายหนวยงานและเฉลี่ย
ในภาพรวมเมื่อบูรณาการกับขอมูลจากการสนทนากลุมชี้ใหเห็นวา  ผูใชบริการของสํานักงานเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรเห็นวาไดรับความสะดวกในการติดตอขอใชบริการกับเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีดําเนินการใน
เรื่องตางๆ ใหในเวลาท่ีเหมาะสม มีความพรอมในการบริการ ความสุภาพ ความเต็มใจ และความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณ มีระบบขอมูล มีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี หนวยงานสวนใหญมีการดําเนินงานท่ี
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในระดับท่ีดี อยางไรก็ตาม ผูใชบริการท่ีเปนท้ังนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรได
สะทอนผานการสนทนากลุมวาสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งข้ึนกวาน้ีไดอีก หากมีการดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี คือ ตองจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูลในดานบุคคล ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษา การรายงาน สถิติ ขอมูลสารสนเทศดานแผนงาน โครงการ 
ขอมูลดานวัสดุครุภัณฑ การสรางระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง การปรับลดข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหบริการ
ในเรื่องท่ีติดตอในเวลาท่ีเหมาะสม และตองมีแผนการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคใหมีความพรอมใช
งาน จัดหาเครื่องมือและอุปกรณใหมมาทดแทนเครื่องมือท่ีมีอายุการใชงานมานาน พัฒนาความรู ทักษะของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานใหทันตามบริบทของปญหาท่ีเปลี่ยนไปโดยมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับแผนในระดับสถาบัน รวมท้ังการผลักดันการแกปญหาท่ีเปนปจจัยภายนอก เชน การผลักดันใหมี
การแกไขปรับปรุงหรือออกระเบียบ ขอบังคับ นโยบายในการปฏิบัติงานท่ีผูใชบริการตองถือปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน การกําหนดโครงสราง กระบวนงานและแนวปฏิบัติในเรื่องสําคัญๆ เชน ดานการวิจัย บริการ
วิชาการใหชัดเจน ท้ังน้ีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรทําการศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุง
กระบวนงานภายในสํานักงานเลขานุการเปนรายหนวยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เชน การปรับปรุง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจางของงานพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุมาใชปฏิบัติงานใหเปนไป
อยางรวดเร็วถูกตองและใชงบประมาณอยางคุมคา เปนตน 
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