บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
โครงการวิจัยสถาบัน เรือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองบริการการศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------นพวรรณ พานทอง*
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึงมีหน้ าทีในการจัดการศึกษาระดับสูง
เพือพัฒนาบัณฑิตให้ มีความเจริญงอกงามทังด้ านสติปัญญา ความคิด และทักษะการปฏิบตั ิงาน
โดยมีอดุ มการณ์มงุ่ มันทีจะสืบสานสังคมไทยให้ เป็ นไทจากอวิชชา และผลิตบัณฑิตให้ มีความเป็ น
เลิศทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า และเป็ น
พลังสําคัญในการสร้ างสรรค์สงั คมและพัฒนาประเทศชาติให้ เจริญก้ าวหน้ า
นอกจากจะทําหน้ าทีในการผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ภาพเพือเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติแล้ ว ยังต้ องทําหน้ าทีในการเป็ นหน่วยงานด้ านการบริการสังคม การให้ ความรู้
ด้ านวิชาการ และการมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาของสังคม โดยเฉพาะในสังคมหรือชุมชนอันทีเป็ น
ทีตังของมหาวิทยาลัย ทังนี เพือเป็ นการประสานความรู้ด้านวิชาการหรือแนวคิดทางทฤษฎี ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคมตามสภาพแห่งความเป็ นจริง ดังนัน ภาระและหน้ าทีของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จึงมีมากมายหลายหน้ าที ด้ วยเหตุทีปัจจุบนั บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็ นบุคลากรทีมี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทีจะปฏิบตั งิ านของ
มหาวิทยาลัยให้ สําเร็จบรรลุตามภารกิจทีกําหนดไว้ ทงในปั
ั จจุบนั และอนาคต ซึงการทีจะปฏิบตั ิ
ภารกิจต่าง ๆ ให้ สําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดีนนั จําเป็ นอย่างยิงทีมหาวิทยาลัยจะต้ องมีบคุ ลากรและ
หน่วยงานทีทําหน้ าทีในการประสานภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ สอดคล้ อง และเอือต่อการ
ปฏิบตั ิงาน เพือให้ สําเร็จลุลว่ งไปในแนวทางเดียวกัน ว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในด้ าน
ต่างๆ เพียงใด จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และผลการวิจยั นี จะเป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของบุคลากรกองบริการการศึกษาให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ การดําเนินงานโดยภาพรวมของกองบริการการศึกษาประสบความสําเร็จ
ตามภารกิจทีได้ กําหนดไว้

*เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป งานธุรการ กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดังนัน กองบริการการศึกษา มุง่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ บริการด้ านวิชาการแก่นิสิต
บุคลากร และชุมชน ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจ และกระบวนการผลิตบัณฑิต อย่างเต็มศักยภาพ
โดยกําหนดเป็ นด้ านต่างๆ ดังนี
. สนับสนุนด้ านการผลิตบัณฑิต ตังแต่แรกเข้ าจนสําเร็จการศึกษาทุกระดับ ปลูกจิตสํานึก
ให้ เป็ นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
. สนับสนุนด้ านมาตรฐานทางวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ
แก่ผ้ รู ับบริการทางการศึกษา
3. สนับสนุนด้ านการให้ บริการทางวิชาการแก่ สังคม เพือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอน แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
4. สนับสนุนด้ านงานวิจัย เพือพัฒนาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย และสอดคล้ องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ทีจะก้ าวสูม่ หาวิทยาลัยแห่งการวิจยั
. สนับสนุนด้ านบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ การให้ บริการรับลงทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
จากภารกิจดังกล่าวทําให้ กองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้ างการบริหารงานภายในกอง
เพือให้ สอดรับกับภารกิจความรับผิดชอบออกเป็ น 5 งาน ได้ แก่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งานสนับสนุนวิชาการ และงานรับเข้ าศึกษา
จะเห็นได้ วา่ จากภารกิจความรับผิดชอบ และโครงสร้ างการบริหารงานดังกล่าว ทําให้ กอง
บริการการศึกษา เป็ นหน่วยงานทีจะต้ องประสานและปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าทีภายในมหาวิทยาลัย รวมทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการทํากิจกรรมร่วมกับสังคม
เช่น โครงการแนะแนวสัญจร ตลาดนัดหลักสูตร เป็ นต้ น
กองบริการการศึกษา เป็ นหน่วยงานหลักทีสําคัญยิงในการดําเนินงานและประสานงาน
ในด้ านต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพือช่วยให้ มหาวิทยาลัยได้ ขบั เคลือนการ
ดําเนินงานตามวิสยั ทัศน์ ทีมุง่ มันจะเป็ นแหล่งรวมและเสริมสร้ างองค์ความรู้ เพือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยให้ นําไปสูก่ ารพึงพาตนเอง รวมทังการแข่งขันได้ แบบยังยืนใน
ประชาคมโลก
ดังนัน กองบริการการศึกษา จึงตระหนักถึงการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในกอง
บริการการศึกษา ให้ มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตั ิงาน ทีมีคณ
ุ ภาพ สามารถทําให้ ผ้ปู ฏิบตั ิงานเกิด
ความพึงพอใจ ประทับใจ และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการปฏิบตั ิงาน ทังนี เพือทําหน้ าทีในการ
เป็ นหน่วยงานทีมีประสิทธิภาพ ในด้ านการบริการและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ของมหาวิทยาลัย ซึงผู้วจิ ยั คิดว่า การได้ รับข้ อมูลจาก “เสียงของผู้ปฏิบตั ิงาน” จะเป็ นกระจก
สะท้ อนทีสําคัญยิง ทีจะให้ กองบริการการศึกษา ได้ สะท้ อนเห็นภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และสามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบนพืนฐานของความจริง เพือ
สร้ างความเชือมันในสมรรถนะขององค์กร และ “เสียงของผู้ปฏิบตั ิงาน” ทีได้ จากการศึกษาในครังนี
จะเป็ นข้ อมูลสําคัญทีนําไปสูแ่ นวทางการแก้ ไข ปรับปรุง และส่งเสริมให้ การดําเนินงานของกอง
บริการการศึกษา ได้ พฒ
ั นาไปสูห่ น่วยงานด้ านการบริการและสนับสนุนทีสามารถสร้ างความพึง
พอใจให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานได้ อย่างแท้ จริงต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี งบประมาณ
2. เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี งบประมาณ
จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และสถานภาพ

ความสําคัญของการวิจยั
ผลการวิจยั ครังนีจะเป็ นข้ อมูลสารสนเทศทีสําคัญ ทีเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อผู้บริหาร
และบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ของกองบริการการศึกษา นอกจากนีผู้บริหารสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้
พิจารณาเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาตลอดจนกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลของกอง
บริการการศึกษา ให้ มีประสิทธิภาพยิงขึนต่อไป สําหรับนําไปใช้ ในการปรับปรุง พัฒนาหรือวางแผน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืนๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนการนําไปใช้ เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารงานของกองบริการการศึกษา ได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม และมีทิศทางทีชัดเจนต่อไป

ขอบเขตการวิจยั
. ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครังนี ได้ แก่บคุ ลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีกําลังปฏิบตั ิงานในแต่ละงานภายในกองบริการการศึกษา อยู่ในปี งบประมาณ พ.ศ.
จํานวน
คน

. ตัวแปรทีศึกษา
. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา และสถานภาพ
. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรกองบริการ ด้ าน คือ ด้ านงานในความรับผิดชอบ ด้ านการมีสว่ นร่วมในการวางแผนการปฏิบตั ิงานและพัฒนาหน่วยงาน ด้ านการพัฒนาบุคลากรและความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน
ด้ านสถานทีและสภาพแวดล้ อม และด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในครังนี ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึงเป็ นบุคลากร
กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีปฏิบตั ิงานอยูก่ องบริ การการศึกษา ในปี งบประมาณ
2553 จํานวน 54 คน
2. เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามทีผู้วิจยั สร้ างขึน จํานวน1ฉบับ
แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลสภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
กองบริการการศึกษา ด้ าน โดยลักษณะแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ระดับ จํานวน ข้ อ
ตอนที สอบถามเกียวกับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ แบบปลายเปิ ด
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยการนําแบบสอบถาม ไปเก็บข้ อมูลกับ
บุคลากร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรด้ วยตนเอง ได้ แบบสอบถามกลับคืนร้ อยละ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดังต่อไปนี
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสถานภาพทัวไป โดยหาค่าร้ อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ คา่ เฉลีย () และค่าเบียงเบนมาตรฐาน () เป็ นรายข้ อ
รายด้ าน และรวมทุกด้ านแล้ วนําค่าเฉลียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี

ค่ าคะแนนเฉลีย
2.51 – 3.00
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

4.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา ทีมี
เพศ ทีแตกต่างกัน โดยใช้ ทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test Independent)
. เปรียบเทียบระดับผลความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการ
การศึกษาทีมี อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และสถานภาพ
ทีแตกต่างกัน โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และถ้ าพบว่า
มีความแตกต่าง จึงทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกองบริการ
การศึกษา สรุปภาพรวมความพึงพอใจได้ ดงั นี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองบริการการศึกษา
1. ด้ านงานในความรับผิดชอบ
. ด้ านการมีสว่ นร่วมในการวาง
แผนการปฏิบตั ิงานและพัฒนา
หน่วยงาน
. ด้ านการพัฒนาบุคลากร และ
ความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน
. ด้ านสถานทีและสภาพแวดล้ อม
. ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รวมเฉลีย

.
.

.5
.

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
ปานกลาง

.

0.36

ปานกลาง

.
.
.

0.43
0.46
0.29

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง





ดังนันจะเห็นได้ วา่ บุคลากรกองบริการการศึกษามีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร กองบริการการศึกษาในภาพรวม ด้ าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย =
. )
และเมือพิจารณาในแต่ละด้ านพบว่าด้ านงานในความรับผิดชอบ เป็ นสิงทีบุคลากรทุก
คนมีความพึงพอใจมากทีสุด ซึงเมือพิจารณาจากค่าเฉลียของระดับความพึงพอใจนัน จะอยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจมาก จะเห็นได้ วา่ บุคลากรทุกคนมีความชํานาญในหน้ าทีทีตนได้ รับผิดชอบมาก
ทําให้ งานทีได้ รับมอบหมายลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไปด้ วยดี ซึงมีคา่ เฉลียอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมา คือ ด้ านสถานทีและสภาพแวดล้ อม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย = . ) ด้ านการมีสว่ นร่วมในการวางแผนการปฏิบตั ิงานและพัฒนา
หน่วยงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย = . ) ด้ านการพัฒนาบุคลากรและความก้ าวหน้ าใน
หน้ าทีการงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย = . ) และน้ อยทีสุดคือด้ านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย = . ) อาจเนืองมาจากอัตราค่าตอบแทนและการจัด
บุคลากรในการปฏิบตั ิงานไม่เหมาะสม รวมทังสวัสดิการต่างๆ มีจํานวนทีจํากัด ซึงไม่เพียงพอต่อ
บุคลากรกองบริการการศึกษา ดังนันผู้บริหารมีจริยธรรมในการจัดบุคลากรให้ ตรงกับความรู้
ความสามารถเพือเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั บุคลากร ในเรืองของสวัสดิการและอัตรา
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านให้ มากยิงขึน
จากการวิจยั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
สามารถสรุปผลได้ ดงั นี
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
พบว่า เพศทีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ . แต่เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติทกุ ด้ าน ยกเว้น ด้ านงานในความรับผิดชอบ บุคลากรทีมีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่องานในความรับผิดชอบทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติทีระดับ.
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกองบริการการศึกษา
พบว่า บุคลากรทีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ . เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญ ทางสถิตทิ ีระดับ . ทุกด้ าน

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
พบว่า บุคลากรทีมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ทุกด้ าน
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
พบว่า บุคลากรทีมีวฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ . เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . ทุกด้ าน
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
พบว่า บุคลากรทีมีตําแหน่งแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ . ทุกด้ าน
ผลจากการวิจยั นีจะเป็ นส่วนหนึงของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา
เพือนําผลการวิจยั ทีได้ ไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานในด้ านต่างๆ ให้ มีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพมากยิงขึน

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรือง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
ทีผู้วิจยั ได้ ดําเนินการจัดทํานี มีข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานทีได้ จากบุคลากรของกองบริการการศึกษา ดังนี
. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทีจอดรถสําหรับบุคลากร เพืออํานวยความสะดวก โดยเฉพาะ
ในเวลาทีมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในการใช้ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เนืองจากตามผลการวิจยั
บุคลากรต้ องการให้ มีสถานทีจอดรถเพิมมากขึน เพราะมีผ้ ใู ช้ บริการเป็ นจํานวนมาก ทําให้ บคุ ลากร
ไม่มีทีจอดรถทีเพียงพอ
. กองบริการการศึกษาควรได้ มีการจัดประชุม โดยเฉพาะในหน่วยงานย่อย ควรมี การ
ประชุมทุกสัปดาห์ อาจเป็ นวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ เพือทราบ/ร่วมรับรู้ปัญหา เสนอแนะแนวทาง
แก้ ไขปั ญหาร่วมกัน หรือเพือเข้ าใจในจุดประสงค์/ข่าวสารของหน่วยงานร่วมกัน เนืองจากตามสภาพ
ปั จจุบนั นี เป็ นลักษณะต่างคนต่างทํา ซึงอาจไม่มีจดุ แข็งของหน่วยงาน หรือไม่ทราบกฎ/ระเบียบ/
ข้ อบังคับทีมีการปรับเปลียนไปใหม่ได้

. กองบริการการศึกษาควรได้ มีการสนับสนุนการฝึ กอบบรมเฉพาะงานมากขึนโดยเฉพาะ
เรืองเทคโนโลยีตา่ งๆ เนืองจากเทคโนโลยีทีนํามาใช้ ทนั สมัยมากขึน บางครังบุคลากรบางคนอาจมี
ความรู้ไม่เพียงพอ เช่น เครืองถ่ายเอกสารดิจิตอล เป็ นต้น
4. กองบริการการศึกษาควรได้ มีการพัฒนาระบบงานซ่อมบํารุง รักษาอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
อาคารให้ มีความรวดเร็วต่อการใช้ งานแต่ละวัน และควรมีงบในการซือวัสดุอปุ กรณ์ ซ่อมแซม
เครืองมือได้ รวดเร็ว เนืองจากอุปกรณ์มีการเสือมสภาพ การใช้ งานมาก ทําให้ มีปัญหามากและบ่อย
. กองบริการการศึกษาควรมีนโยบายสร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้ แก่บคุ ลากร
เช่น สวัสดิการลูกจ้ างชัวคราว หรือบุคลากรทีทําหน้ าทีอย่างเต็มความสามารถและทุ่มเทในการ
ทํางาน เป็ นต้ น ตลอดจนการสร้ างโอกาสให้ มีความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าทีการงานให้ มากขึน
เช่น การบรรจุตําแหน่งสําหรับลูกจ้ างชัวคราวด้ วยเช่นกัน
. กองบริการการศึกษาควรมีบทลงโทษทีเด็ดขาดกับบุคลากรทีทําผิดวินยั จากน้ อยไปหา
มาก กับบุคลากรทีหย่อนความรับผิดชอบ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ทําให้ ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นัน
มีดงั นี
จุดแข็ง (Strengths)
. บุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจ และทักษะ
ความชํานาญในการปฏิบตั ิงานทีตนเอง
รับผิดชอบ
. มีการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมในการบริหารงาน

3. มีโครงสร้ างการแบ่งงานและมีภารกิจที
ชัดเจน
โอกาส (Opportunities)
1. กองบริการการศึกษามีการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร ให้ พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยการเข้ ารับ
การอบรมสัมมนา ศึกษาต่อ และจัดทําวิจยั
สถาบัน เพือให้ บคุ ลากรได้ นําความรู้มาใช้
ในการพัฒนาตนเอง และหน่วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
. มหาวิทยาลัยให้ ทนุ เพือสนับสนุนการด้ าน
การศึกษาต่อ และสนับสนุนทุนในการทําวิจยั
สถาบัน เพือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของบุคลากร

จุดอ่ อน (Weaknesses)
. บุคลากรปฏิบตั ิงานไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถของตนเอง
. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ
พัฒนาเฉพาะทางของบุคลากร ในการ
ส่งเสริมให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรมในเรือง
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางจาก
หน่วยงานภายนอก
3. ภาระงานกับจํานวนบุคลากร
ไม่สอดคล้ องกัน ทําให้ งานบางอย่างมี
จุดอ่อน ผิดพลาดได้ ง่าย
อุปสรรค (Threats)
. ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบตั ิงานอัน
เนืองมาจากกฎระเบียบและข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการจัดสรร
อัตราไว้ ขอใหม่ ให้ กบั หน่วยงาน ทําให้ ไม่มี
งบประมาณสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนกับ
บุคลากร

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพการดําเนินงานของบุคลากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นัน จะเห็นได้ วา่ กองบริการการศึกษา เป็ นหน่วยงาน
ทีมีความสําคัญมากของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักเพือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตังแต่แรกเข้ าตลอดจนเสนอชือเพือเข้ ารับการพระราชทานปริญญาบัตร เพือส่งเสริม สนับสนุน
ภารกิจให้ สนองต่อวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีผู้บริหารจะต้ องให้
ความสําคัญและให้ ความสนใจในการสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านให้ บคุ ลากรในทุกด้ าน
เพือให้ การดําเนินงานบรรลุตามแผนการปฏิบตั ิงานของกองบริการการศึกษาต่อไป
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