
รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน 
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การส ารวจความพงึพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 64 คน     

ใช้เวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563       

ซึ่งผูท้ าการศึกษาไดน้ าเสนอผลการศึกษาขอ้มูล ดังนี ้ 

 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตอนที่  3  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ด้านความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อระบบ

บรหิารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  รายการ      กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป          กลุ่มผู้ดูแลระบบ 

                                                             N = 32                                 N = 32 

                                                     จ านวนคน (ร้อยละ)                 จ านวนคน (ร้อยละ) 

1. เพศ 

 1) ชาย     15 (46.87)    7 (21.87) 

 2) หญงิ     17 (53.13)   25 (78.13) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 รายการ                กลุ่มผู้ใช้งานทัว่ไป          กลุ่มผู้ดูแลระบบ 

                                                             N = 32                                 N = 32 

                                                     จ านวนคน (ร้อยละ)                 จ านวนคน (ร้อยละ) 

2. อายุ 

1) น้อยกว่า 25 ป ี     0 (0.00)    0 (0.00) 

2) 26 – 35 ปี     12 (37.50)                        15 (46.87) 

3) 36 – 45 ป ี    15 (46.87)   14 (43.75) 

4) 46 ปี ขึน้ไป     5 (15.63)     3 (9.38) 

3. ระดับการศึกษา 

 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี     0 (0.00)    0 (0.00) 

 2) ปรญิญาตรี    18 (56.25)   15 (46.88) 

 3) ปรญิญาโท     9 (29.02)    17 (53.13) 

 4) ปรญิญาเอก      5 (16.13)     0 (0.00) 

4. ระยะเวลาในการท างาน 

 1) น้อยกว่า 1 ป ี   5 (15.62)    0 (0.00) 

 2) 1 – 5 ป ี    10 (31.26)    4 (12.50) 

 3) 6 – 10 ป ี    5 (15.62)   19 (59.37) 

 4) 11 ป ีขึน้ไป    12 (37.50)    9 (28.13) 

5. ในปงีบประมาณ 2563 ท่านเคยใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณหรือไม่ 

 1) เคย     16 (50.00)   30 (93.72) 

 2) ไมเ่คย    16 (50.00)     2 (6.25) 
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 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.13 และร้อยละ 78.13 ตามล าดับ 

 อายุของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป อยู่ในช่วง 36 – 45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.80 

กลุ่มผู้ดูแลระบบ อยู่ในช่วง 26 – 35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.87  

 ระดับการศึกษา กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป อยู่ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 

กลุ่มผู้ดูแลระบบ อยู่ในระดับปรญิญาโท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.13  

 ระยะเวลาในการท างาน กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีอายุงานต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

37.50 กลุ่มผู้ดูแลระบบ มีอายุงานระหว่าง 6 – 10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.37  

 ประวัติการใช้งานระบบในปีงบประมาณ 2563 ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีประวัติเคยใช้งานระบบ 

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และในกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีประวัติเคยใช้งานระบบ จ านวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.72  
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ตาราง 2 แสดงจ านวนความถี่ของผู้ที่เคยใช้งานส่วนใดของระบบ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

          รายการ                       กลุ่มผู้ใช่งานทั่วไป           กลุ่มผู้ดูแลระบบ 

      N = 16      N = 30 

                                                   จ านวนคน (ร้อยละ)       จ านวนคน (ร้อยละ)                    

1) การต้ังโครงการ    11 (19.64)   28 (17.94)  

2) การขอเปิดด าเนินโครงการ   10 (17.85)   27 (17.30) 

3) การขอใช้งบประมาณ    7 (12.50)   20 (12.81) 

4) การรายงานผลตัวชี้วัด   3 (5.36)   18 (11.54) 

5) การบันทึกผลการด าเนนิการตามแผนงาน 5 (8.93)   16 (10.30) 

6) การรายงานผล    6 (10.71)   15 (9.62) 

7) การบันทึกการตัดงบประมาณทางตรง    7 (7.14)      13 (8.33) 

8) การขอยืมเงิน    2 (3.57)   5 (3.20) 

9) การบันทึกช าระเงิน    1 (1.79)    5 (3.20) 

10) การขอเดนิทางไปปฏิบัตงิาน   1 (1.79)    1 (0.64) 

11) การบันทึกวันค านวณงบประมาณ  2 (3.57)   3 (1.92) 

12) การคืนเงิน     2 (3.57)    1 (0.64) 

13) การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   1 (1.79)    3 (1.92) 

14) การรายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน 1 (1.79)    1 (0.64) 

 

จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความถี่ของการเคยใช้งานในระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีการเข้าใช้ระบบสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การต้ังโครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 19.64 การขอเปิดด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.85 และการขอใช้งบประมาณ คิดเป็น  

ร้อยละ 12.50 และมีการเข้าใช้ระบบน้อยที่สุด คือ การบันทึกช าระเงิน การขอเดินทางไปปฏิบัติงาน 
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การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน คิดเป็น ร้อยละ 1.79 เท่ากัน 

ส าหรับในกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีการเข้าใช้ระบบสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การต้ังโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

17.97 การขอเปิดด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.30 และการขอใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

12.81 และมีการเข้าใช้ระบบน้อยที่สุด คือ การขอเดินทางไปปฏิบัติงาน การคืนเงิน การรายงาน            

การเดนิทางไปปฏิบัตงิาน คิดเป็นร้อยละ 0.64 เท่ากัน  

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตาราง 3 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัย

พะเยา จากกลุ่มผู้เคยใช้งานระบบ 

          รายการ                     กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป         กลุ่มผูดู้แลระบบ   

                                              N = 16                       N = 30               

                                                       คะแนนเฉลี่ย            คะแนนเฉลี่ย          

1. ด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ 

1) ระบบตอบสนองต่อความต้องการ        2.81             2.86   

   ในการท างานของผู้ใช้          

2) ความถูกต้องและความนา่เช่ือถอื         2.93         2.86   

   ของการใช้งานระบบ          

3) ความรวดเร็วในการตอบสนอง        2.87         2.63   

   ของระบบ           

4) สามารถตรวจสอบข้อมูลไดง้่าย                3.00         2.66   

   มากขึน้      

5) ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน         2.62         2.53   

6) ช่วยลดปรมิาณการใช้กระดาษ        3.25        2.76   
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ตาราง 3 (ต่อ) 

          รายการ                     กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป         กลุ่มผูดู้แลระบบ   

                                                     N = 16                      N = 30               

                                                                คะแนนเฉลี่ย               คะแนนเฉลี่ย          

7) ในภาพรวมท่านคิดว่าระบบมีสว่น        2.93         2.90   

   ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

   ในการท างานของท่าน   

คะแนนเฉลี่ยด้านประสิทธิผลและ       2.91         2.74  

ประโยชน์ของระบบ   

2. ด้านการออกแบบ 

1) การแบ่งหมวดหมู่ของเมนู              2.37         2.50   

   ช่วยให้การเข้าใช้งานระบบง่ายขึน้         

2) การจัดล าดับขัน้ตอนการท างานของ         2.56         2.56   

   ข้อมูลในระบบชว่ยให้การท างานงา่ยขึน้          

3) การประมวลและสรุปผลของข้อมูล        2.81         2.80      

   ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการ 

   กราฟแสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

   ช่วยให้การท างานของหน่วยงานงา่ยขึน้           

4) ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อ        2.50         2.73   

   การจัดวางรูปแบบความสวยงาม 

   และง่ายต่อการใช้งานระบบ   

  คะแนนเฉลี่ยด้านการออกแบบ  2.56         2.64    
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ตาราง 3 (ต่อ) 

          รายการ                     กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป        กลุ่มผู้ดแูลระบบ   

                                                    N = 16                      N = 30               

                                                                คะแนนเฉลี่ย              คะแนนเฉลี่ย          

3. ด้านการสนับสนุนและการให้บรกิารการใช้งาน 

1) ความรวดเร็วในการให้บรกิาร              2.93            2.83   

   และแก้ไขปัญหา         

2) เอกสาร/คู่มอืประกอบการใช้งาน         2.68         2.73   

   มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

3) มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถาม             2.93         2.93   

   ปัญหาอย่างเพยีงพอ         

4) จัดอบรมการใช้งานระบบ          2.62         2.86   

   ข้อมูลในระบบชว่ยให้การท างานงา่ยขึน้          

5) ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ        2.87         3.03   

   ต่อการสนับสนุนและการให้บรกิาร 

   การใช้งานระบบ 

 คะแนนเฉลี่ยด้านการสนับสนุนและ     2.80         2.84  

 การให้บรกิารการใช้งาน   

    

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจ         

ด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 คะแนน และ 2.71 คะแนน ตามล าดับ    

อยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้งสองกลุ่ม โดยในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีระดับความพึงพอใจในประเด็น      

ดา้นประสทิธิผลและประโยชน์ของระบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ช่วยลดปรมิาณกระดาษ มีคะแนน

เฉล่ีย 3.25 คะแนน สามารถตรวจสอบข้อมูลไดง้่าย มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 คะแนน และความถูกต้องและ
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ความน่าเช่ือถือของการใช้งานระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.98 คะแนน ซึ่งทั้งสามประเด็นอยู่ในระดับ    

ความพึงพอใจมาก และส าหรับกลุม่ผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจในประเด็นดา้นประสทิธิผลและ

ประโยชน์ของระบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ระบบตอบสนองต่อความต้องการในการท างานของ

ผู้ใช้ และความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของการใช้งานระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 คะแนน และ     

ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 คะแนน ซึ่งทั้ งสามประเด็นอยู่ในระดับ            

ความพึงพอใจมาก 

ในด้านการออกแบบ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจมาก           

ทั้งสองกลุ่ม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.56 คะแนน และ 2.64 คะแนนตามล าดับ โดยในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป       

มีระดับความพึงพอใจในประเด็นด้านการออกแบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การประมวลและ

สรุปผลของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 คะแนน การจัดล าดับขั้นตอนการท างานของ    

ข้อมูลในระบบช่วยให้การท างานง่ายขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 คะแนน ทั้งสองประเด็นอยู่ในระดับ        

ความพึงพอใจมาก และการแบ่งหมวดหมู่ของเมนูช่วยให้การเข้าใช้งานระบบง่ายขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 

2.37 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย และในกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจในประเด็น

ด้านการออกแบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การประมวลและสรุปผลของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ          

มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 คะแนน การจัดล าดับขั้นตอนการท างานของ มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 คะแนน                 

ซึ่งทั้งสองประเด็นอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และการแบ่งหมวดหมู่ของเมนูช่วยให้การเข้าใช้งาน

ระบบง่ายขึน้ มีคะแนนเฉล่ีย 2.50 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย 

และในดา้นการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ 

มีระดับความพึงพอใจมากทั้งสองกลุ่ม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.80 คะแนน และ 2.84 คะแนนตามล าดับ 

โดยในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีระดับความพึงพอใจในประเด็นด้านการสนับสนุนและการให้บริการ            

การใช้งาน สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา และมีช่องทาง         

ใน   การติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ มีคะแนนเฉล่ีย 2.93 คะแนน และเอกสาร/คู่มอืประกอบ   

การใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีคะแนนเฉลี่ย 2.68 คะแนน ทั้งสามประเด็นจัดอยู่ในระดับ      

ความพึงพอใจมาก และในกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจในประเด็นด้านการสนับสนุนและ  

การให้บริการการใช้งาน สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่าง

เพียงพอ มีคะแนนเฉล่ีย 2.93 คะแนน จัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลในระบบชว่ยให้การท างานง่ายขึ้น 

มีคะแนนเฉลี่ย  2.86 คะแนนและความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา มีคะแนนเฉลี่ย 2.83 

คะแนน ทั้งสามประเด็นจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ด้านความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อระบบ

บรหิารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตางราง 4 แสดงความต้องการใช้งานในอนาคตจากระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ  

                     รายการ    กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป        กลุ่มผู้ดแูลระบบ   

                                                            N = 32                    N = 32               

                                                           คะแนน         คะแนน 

1) การเดนิทางไปปฏิบัตงิานและ      131   107 

การรายงานการเดนิทาง 

2) การจัดซือ้จัดจ้างทางพัสดุ    121   127   

3) โครงการวิจัยงบภายในและภายนอก   99   121   

4) โครงการ Super KPI     104   109    

5) การใช้งบประมาณจากสว่นกลาง   109    88     

6) การใช้งบประมาณจาก    110    99     

เงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝาก) 

 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานจาก

ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ ในอนาคต สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ด้านการเดินทาง     

ไปปฏิบัติงานและการรายงานการเดินทาง คิดเป็น 131 คะแนน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ คิดเป็น 

121 คะแนน และดา้นการใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ(เงินรับฝาก) คิดเป็น 110 คะแนน และ

ในกลุ่มผู้ดูแลระบบ ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานจากระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณในอนาคต สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ดา้นการจัดซือ้จัดจ้างทางพัสดุ คิดเป็น 127 คะแนน 

ด้านโครงการวิจัยงบภายในและภายนอก คิดเป็น 121 คะแนน  และด้านโครงการ Super KPI คิดเป็น 

109 คะแนน  

ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการพัฒนาระบบ ไดแ้ก่ ควรพิจารณาปรับปรุงเมนูการใช้งาน

ให้ง่ายและสะดวกกับผู้ใช้งาน การพัฒนาระบบให้มคีวามเสถียร ตลอดจนการพัฒนาคู่มอืในการใช้งาน

ที่ชัดเจนและง่ายต่อการศึกษา 

 
 



10 
 

 บทสรุป 

 การศึกษาเร่ือง การส ารวจความพึงพอใจ ความตอ้งการ และความคาดหวังที่มต่ีอระบบบรหิาร

จัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการศึกษาโดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 32 คน และผู้ดูแลระบบ จ านวน 32 คน โดยมีผู้เคยใช้งานระบบในกลุม่ผู้ใช้งานทั่วไป 

จ านวน 16 คน และผู้ดูแลระบบ จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้น ามาแปรผลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน สามารถสรุปผล

การศึกษาไดด้ังน้ี 

สรุปผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.13 และร้อยละ 78.13 ตามล าดับ 

 อายุของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป อยู่ในช่วง 36 – 45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.80 

กลุ่มผู้ดูแลระบบ อยู่ในช่วง 26 – 35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.87  

 ระดับการศึกษา กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป อยู่ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 

กลุ่มผู้ดูแลระบบ อยู่ในระดับปรญิญาโท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.13  

 ระยะเวลาในการท างาน กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีอายุงานต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

37.50 กลุ่มผู้ดูแลระบบ มีอายุงานระหว่าง 6 – 10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.37  

 ประวัติการใช้งานระบบในปีงบประมาณ 2563 ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีประวัติเคยใช้งานระบบ 

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และในกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีประวัติเคยใช้งานระบบ จ านวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.72 

 ระดับความถี่ของการเคยใช้งานในระบบบรหิารจัดการแผนและงบประมาณ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 

มีการเข้าใช้ระบบสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การต้ังโครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.64 การขอเปิดด าเนิน

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.85 และการขอใช้งบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 12.50 และมีการเข้าใช้ระบบ

น้อยที่สุด คือ การบันทึกช าระเงิน การขอเดินทางไปปฏิบัติงาน การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

การรายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน คิดเป็น ร้อยละ 1.79 เท่ากัน ส าหรับในกลุม่ผู้ดูแลระบบ มีการเข้า
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ใช้ระบบสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การต้ังโครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.97 การขอเปิดด าเนินโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 17.30 และการขอใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 12.81 และมีการเข้าใช้ระบบน้อยที่สุด 

คือ การขอเดินทางไปปฏิบัติงาน การคืนเงิน การรายงาน การเดินทางไปปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 

0.64 เท่ากัน 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจ          

ด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 คะแนน และ 2.71 คะแนน ตามล าดับ    

อยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้งสองกลุ่ม โดยในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีระดับความพึงพอใจในประเด็น      

ดา้นประสทิธิผลและประโยชน์ของระบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ช่วยลดปรมิาณกระดาษ มีคะแนน

เฉล่ีย 3.25 คะแนน สามารถตรวจสอบข้อมูลไดง้่าย มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 คะแนน และความถูกต้องและ

ความน่าเช่ือถือของการใช้งานระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.98 คะแนน ซึ่งทั้งสามประเด็นอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมาก และส าหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจในประเด็นด้านประสิทธิผลและ

ประโยชน์ของระบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ระบบตอบสนองต่อความต้องการในการท างานของ

ผู้ใช้ และความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของการใช้งานระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 คะแนน และ    

ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 คะแนน ซึ่งทั้ งสามประเด็นอยู่ในระดับ            

ความพึงพอใจมาก 

ในด้านการออกแบบ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจมากทั้ง

สองกลุ่ม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.56 คะแนน และ 2.64 คะแนนตามล าดับ โดยในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป       

มีระดับความพึงพอใจในประเด็นด้านการออกแบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การประมวลและ

สรุปผลของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 คะแนน การจัดล าดับขั้นตอนการท างานของ    

มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 คะแนน ทั้งสองประเด็นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และการแบ่งหมวดหมู่ของเมนู

ช่วยให้การเข้าใช้งานระบบง่ายขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 2.37 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย และ   

ในกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจในประเด็นด้านการออกแบบ สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่   

การประมวลและสรุปผลของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มีคะแนนเฉล่ีย 2.80 คะแนน การจัดล าดับขั้นตอน

การท างานของ มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 คะแนน ซึ่งทั้งสองประเด็นอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และ   

การแบ่งหมวดหมู่ของเมนูช่วยให้การเข้าใช้งานระบบง่ายขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจน้อย 
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และในดา้นการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ 

มีระดับความพึงพอใจมากทั้งสองกลุ่ม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.80 คะแนน และ 2.84 คะแนนตามล าดับ 

โดยในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีระดับความพึงพอใจในประเด็นดา้นการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 

สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา และมีช่องทางในการติดต่อ/

สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 คะแนน และเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน       

มีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีคะแนนเฉล่ีย 2.68 คะแนน ทั้งสามประเด็นจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

และในกลุ่มผู้ดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจในประเด็นดา้นการสนับสนุนและการให้บรกิารการใช้งาน 

สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ มีคะแนนเฉล่ีย 2.93 

คะแนน จัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลในระบบชว่ยให้การท างานงา่ยขึน้ มีคะแนนเฉล่ีย  2.86 คะแนน

และความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา มีคะแนนเฉล่ีย 2.83 คะแนน ทั้งสามประเด็นจัดอยู่

ในระดับความพึงพอใจมาก 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ด้านความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อ

ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานจาก

ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ ในอนาคต สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ด้านการเดินทาง      

ไปปฏิบัติงานและการรายงานการเดินทาง คิดเป็น 131 คะแนน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ คิดเป็น 

121 คะแนน และดา้นการใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ(เงินรับฝาก) คิดเป็น 110 คะแนน และ

ในกลุ่มผู้ดูแลระบบ ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานจากระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณในอนาคต สูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ดา้นการจัดซือ้จัดจ้างทางพัสดุ คิดเป็น 127 คะแนน 

ด้านโครงการวิจัยงบภายในและภายนอก คิดเป็น 121 คะแนน  และด้านโครงการ Super KPI คิดเป็น 

109 คะแนน  

ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการพัฒนาระบบ ไดแ้ก่ ควรพิจารณาปรับปรุงเมนูการใช้งาน

ให้ง่ายและสะดวกกับผู้ใช้งาน การพัฒนาระบบให้มคีวามเสถียร ตลอดจนการพัฒนาคู่มอืในการใช้งาน

ที่ชัดเจนและง่ายต่อการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากการศึกษา ด้านความพึงพอใจ 3 ด้าน พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ดูแลระบบ          

มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจในด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ ด้านการออกแบบ 

และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน อยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้งสามกลุ่ม แต่พบว่า        

ด้านการออกแบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจน้อยที่สุด ผู้ศึกษาจึงควรน าผลประเมิน          

ความพึงพอใจไปใช้ในการด าเนินการพัฒนาออกแบบหน้าตาของระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นล าดับแรก เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวก และมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

และจากการศึกษา ด้านความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ด้านความต้องการและ              

ความคาดหวังที่มต่ีอระบบบรหิารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า กลุ่มผู้ใช้งาน

ทั่วไป สว่นใหญ่ความต้องการใช้งานในอนาคตจากระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มากที่สุด 

คือ ด้านการเดินทางไปปฏิบัติงานและการรายงานการเดินทาง รองลงมา คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

ทางพัสดุ คิดเป็น ด้านการใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ(เงินรับฝาก) ตามล าดับ กลุ่มผู้ดูแล

ระบบ สว่นใหญ่ความต้องการใช้งานในอนาคตจากระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มากที่สุด 

คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ  รองลงมา คือ ด้านโครงการวิจัยงบภายในและภายนอก                  

ด้านโครงการ Super KPI ตามล าดับ ผู้ ศึกษามีการวางแผนการพัฒนาระบบให้พร้อมใช้งาน                     

ในปีงบประมาณ 2564 โดยเน้นไปที่การใช้งานให้ครบถ้วนด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยพะเยาให้แก่ส่วนงานและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่     

การเดนิทางไปปฏิบัติงานและการรายงานการเดนิทาง การจัดซือ้จัดจ้างทางพัสดุ โครงการ Super KPI 

และการใช้งบประมาณจากสว่นกลาง และมีแผนพัฒนาต่ออีก 2 ด้านในช่วงกลางปีงบประมาณ 2564 

ไดแ้ก่ โครงการวิจัยงบภายในและภายนอก และการใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ(เงินรับฝาก) 

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งสองกลุม่ ซึ่งผูศึ้กษาคาดว่าระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา จะพร้อมให้ใช้งานครบทุกฟังก์ช่ันในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

แผนและงบประมาณ 

2. ควรมีการจัดท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

3. ควรมีการจัดท าการศึกษาทั้งด้านความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวัง ของ

ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบอื่น ๆ ของกองแผนงาน ตอ่ไป 
 

 


