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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การบริหารงานพสัดุ ถือเป็นภารกิจหน่ึงของหน่วยงานราชการทุกแห่ง จะตอ้งมีหน่วยงาน 
เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัซ้ือ จดัหาพสัดุ เพื่อใชใ้นหน่วยงาน การจดัซ้ือจดัหาพสัดุ ตอ้งด าเนิน          
ตามกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาพสัดุ ปัจจุบันในการจดัหาพสัดุของหน่วยงานต่างๆ                
ของรัฐ อาทิเช่น กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งอยู่
ภายใต้บงัคบัของกฎ ระเบียบว่าด้วยการจดัซ้ือ จดัหาของส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ              
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย               
การพสัดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างไว ้6 วิธีได้แก่                
1) วิธีตกลงราคา 2) วิธีสอบราคา 3) วิธีประกวดราคา 4) วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ 5) วิธีประกวด
ราคา 6) วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด (e-Auction)           
โดยในแต่ละวิธีจะมีข้ึนตอนและกระบวนการท่ีแตกต่างกันไป ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับมูลค่าของพสัดุ                  
ท่ีจะด าเนินการจัดซ้ือ จัดหา นอกจากวิธีการจัดซ้ือจัดหาดังกล่าว ยงัมีกระบวนการขั้นตอน                  
การด าเนินการหลากหลายขั้นตอน ประกอบกับระยะเวลาด าเนินการในแต่ละวิธีท่ีแตกต่างกัน 
(นนัทวฒิุ ธุระพระ, 2552) 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                
ซ่ึงต้องมีการจดัวางระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะ โดยเฉพาะด้านงานคลังและพสัดุ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานชั้นน าดา้นการใหบ้ริหารการคลงัและพสัดุของมหาวิทยาลยัภาครัฐ โดยก าหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบติัด้านการคลังและพสัดุให้สอดคล้องการรักษาวินัยทางการคลงัและพสัดุ                 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้บริการ โดยมีเป้าประสงค์หลกั คือ มีโครงสร้าง 
และระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นศูนยก์ลางรวมพลงั และพฒันา
ของเครือข่ายการคลงัและพสัดุของมหาวิทยาลยัอย่างเขม้แข็ง และมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ ในการ
ท างานสูง มีความผาสุก ในการท างาน และมีความผกูพนัต่อองคก์ร (มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552) 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐท่ีจะตอ้งด าเนินการ
จดัซ้ือจดัหา ตามระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ             
พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2538 ถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2546 ให้ถูกตอ้งตามระเบียบ 
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โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล (Good government) ซ่ึงการบริหาร               
จดัการพสัดุ จะตอ้งด าเนินการให้ทนัเวลาต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ การด าเนินการจะตอ้งถูกตอ้ง
ตามระเบียบ ขั้นตอน ของกฎหมาย มีความเป็นธรรม และความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ หรือ                      
หากผูรั้บผิดชอบ ไม่ด าเนินการให้ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีการ ขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้               
ต้องได้รับการลงโทษตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การบริหารพสัดุหรือการจัดซ้ือ             
จดัหาพสัดุ  
 หน่วยงานพสัดุ คณะศึกษาศาสตร์ ไดมี้การพฒันาระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์  เพื่ออ านวย
ความสะดวก และรวดเร็วต่อผูม้ารับบริการ ให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพสัดุ 
ระบบเปิดให้บริการ เม่ือว ันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ซ่ึงระบบน้ีได้ออกแบบเพื่อลดขั้นตอนการ                   
กรอกแบบฟอร์มในเอกสาร ลดขั้นตอนการเสนอหัวหน้ากลุ่มวิชา/หวัหน้างาน เพื่ออนุมติัการเบิก
วสัดุส านกังาน ผูเ้บิกสามารถทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในระบบได้ทนัที และสามารถตัดสินใจ           
เบิกไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ ซ่ึงท่ีผา่นมาผูม้ารับบริการไม่สามารถทราบจ านวนวสัดุท่ีแน่นอน และ
หาก ไม่มีวสัดุท่ีตอ้งการในระบบ ผูม้ารับบริการสามารถตดัสินใจท าเร่ืองขออนุมติัซ้ือไดท้นัที โดย              
ไม่ตอ้งรอถึงวนัท่ีจ่ายวสัดุ นอกจากน้ียงัมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง 
 ปัจจุบนัมีผูใ้ช้บริการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ จ านวน 295 ชุด ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซ่ึง          
ผูม้ารับบริการส่วนมาก ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานของระบบ สามารถลดขั้นตอน           
การท างานไดม้ากข้ึน และสะดวกรวดเร็วในการใชง้านมากข้ึน สามารถเซ็นช่ือเบิกวสัดุส านกังาน 
โดยไม่ตอ้งผา่นประธานสาขา/หวัหนา้งาน เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงส่งผลให้การท างานในอดีต
ล่าชา้  
 ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีพสัดุ และเป็นผูอ้อกแบบการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ จึงสนใจศึกษาแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ โดยใชสุ้นทรียสาธก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษา 
การคน้หารวมถึงประสบการณ์ดีๆ ในการท างานร่วมกนั ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมให้องค์กรพฒันา 
ไปสู่ศกัยภาพท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีสามารถน าขอ้มูลท่ีได ้ไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ และผูม้ารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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2. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 2.1 เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ของ
บุคลากรสายสนบัสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 2.2 เพื่ อหาแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจต่อการให้บ ริการของบุคลากร                       
สายสนบัสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 3.1 ด้ำนเนือ้หำ 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดค้น้หาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่าย
วสัดุออนไลน์ของ บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้
กระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)                  
ทฤษฎีความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษา                     
เชิงคุณภาพ (Quantitative Research and Qualitative Research) 
 
 3.2 ด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ี ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 22 คน ท่ีมารับบริการจากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด จ านวน            
72 คน 
 
 3.3 ด้ำนพืน้ที่ 
  พื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 3.4 ด้ำนระยะเวลำ 
  เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
 
4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 4.1 ไดรู้ปแบบการใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 4.2 เป็นตวัอย่างในการปรับปรุง/การพฒันา การให้บริการเบิกวสัดุออนไลน์ให้กับ
หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนได ้
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5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 5.1 สุนทรียสาธก หมายถึง กระบวนการคน้หา การช่ืนชมส่ิงท่ีดีท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือ
รอบๆ ตวัเรา โดยใชศิ้ลปะในการตั้งค  าถามเชิงบวก 
 5.2 แนวทาง หมายถึง การปฏิบตัิที่วางไว ้หรือการก าหนดรูปแบบ/วิธีการการปฏิบติั
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 5.3 การใหบ้ริการ หมายถึง การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  
 5.4 ผูม้ารับบริการ หมายถึง บุคลากรสายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีมาใชบ้ริการ  
 5.5 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกระหวา่งการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการ 
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล เม่ือไดรั้บสินคา้หรือบริการของผูข้ายตรงกบัความตอ้งการ หรือเกินความ
คาดหมายของลูกคา้ 
 5.6 บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานคณบดี             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารและการจดัการ 
กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานคลังและพสัดุ กลุ่มงานพฒันา
นักศึกษา กลุ่มงานบริการและวิจยั และกลุ่มงานอาคารและสถานท่ี ซ่ึงประกอบด้วยขา้ราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจา้งชั่วคราว มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบติังานในด้านต่างๆ ตามภาระงาน (Job Description) ท่ีได้รับมอบหมายตามต าแหน่งให้มี
ประสิทธิภาพ และเขา้รับการเพิ่มพนูทกัษะต่างๆ ในสายงานอยา่งเหมาะสม  
 5.7 เจา้หนา้ที ่พสัดุ หมายถึง เจา้หนา้ที ่ที ่ปฏิบตัิงานดา้นพสัดุ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เท่านั้น 
 5.8 การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ หมายถึง การเบิกจ่ายวสัดุส้ินเปลืองที่ใชใ้นส านกังาน 
โดยใชง้านผา่นเทคโนโลยี และไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
 

 การศึกษาแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ โดย
ใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                            
มีวตัถุประสงค ์ ดังน้ี 1) เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกต่อการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ของบุคลากรสายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2) เพื่อหาแนวทาง
ในการเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลการสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และเสนอแนะแนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการให้มีคุณภาพ            
ท่ีดียิ่งข้ึน ในรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก               
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structure) ใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคสุนทรียสาธก 
(Appreciative Inquiry: AI) เพื่อคน้หาประสบการณ์ เชิงบวกในการให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์  
ซ่ึงเป็นขั้นตอนการคน้หา (Discovery) โดยน าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์หาจุดร่วม จุดโดดเด่น
ของการให้บริการ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดสู่้ขั้นตอน (Dream) เป็นการวาดฝันต่อยอดจากส่ิงท่ีคน้พบ 
และน าส่ิงท่ีวาดฝันมาออกแบบในขั้นตอน (Design) และก าหนดมอบหมายงานให้ชัดเจน               
ในขั้นตอนของ (Destiny) แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ขตามแนวทางท่ีผูศึ้กษาไดว้างไว ้ซ่ึงไดผ้า่นการ
ประมวลผล และการวเิคราะห์ผล มาจากการสัมภาษณ์ และจากการตอบแบบสอบถาม จากบุคลากร
สายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงไดด้ าเนินการตามกระบวนการสุนทรียสาธก (AI) มีขั้นตอน
ดงัน้ี 
 
1. กำรค้นหำประสบกำรณ์เชิงบวกกำรให้บริกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุออนไลน์ของบุคลำกร               
 สำยสนับสนุนคณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
 การคน้หาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ของบุคลากร           
สายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นการคน้หาประสบการณ์เชิงบวก ซ่ึง
เป็นขั้นตอนแรกโดยใชเ้คร่ืองมือ 4D โดยเนน้การสร้างมุมมองดา้นบวกต่องาน และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ด้านบวกขององค์กร ดว้ยการสร้างความรู้สึกท่ีดี การเห็นคุณค่า ความดีงาม ท่ีมีอยู ่           
ในองค์กร และการสร้างสรรค์ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนท างานในองค์กร ข้อมูลท่ีได้จากการ
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สัมภาษณ์มาจดัท าเป็นตารางความถ่ี เพื่อท าการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีจุดร่วม และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดด
เด่น ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
 1.1 กำรค้นหำ (Discovery) 
  เป็นขั้นตอนแรกในการคน้หาประสบการณ์เชิงบวก จากการสัมภาษณ์ ผูม้าใชบ้ริการ 
การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ เพื่อคน้หา
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุด ของผูม้ารับบริการ จากนั้นคน้หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 
และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) โดยการใชเ้คร่ืองมือสออ่าร์ (SOAR Analysis) ในการ
วเิคราะห์ เพื่อคน้หาจุดแข็งขององคก์ร และคน้หาโอกาสจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก และส่ิงแวดลอ้ม
ภายใน 
  1.1.1 กลุ่มตวัอยา่ง 
  การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ และ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีมี จ  านวน 22 คน คือ ผูใ้ช้บริการระบบ
เบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ บุคลากรสายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  1.1.2 ประเภทของขอ้มูล 
   การศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ดงัน้ี 
   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ 
    ขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไวก่้อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนโดย
มุ่งเนน้สัมภาษณ์เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดและความประทบัใจในการปฏิบติังานดว้ยการตั้งค  าถาม
เชิงบวก 
   2) ขอ้มูลทุติยภูมิ 
    ท าการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิด องค์ความรู้
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท าการศึกษา และท าการวิเคราะห์  โดยรวบรวมได้จากการค้นควา้เอกสาร                      
จากห้องสมุด และจากแหล่งขอ้มูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการรวบรวม ขอ้มูล หลกัการ ทฤษฏี 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปวเิคราะห์ สังเคราะห์ กบัขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง 
  1.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
   วิธีด าเนินการศึกษาแต่ละขั้นตอน ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก เป็น
แนวทางในการศึกษา โดยเลือกใชค้  าสัมภาษณ์ (Affirmative Topic Choice) ใชเ้ป็นค าถามปลายเปิด 
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ท่ีออกแบบข้ึน โดยจะเน้นท่ีประสบการณ์เชิงบวก เร่ืองเล่าดีๆ ในเชิงบวก และใช้การวิเคราะห์              
สออ่าร์ (SOAR Analysis) ร่วมกบัการใชสุ้นทรียสาธก โดยกลยุทธ์ในการคน้หา (Strategic Inquiry) 
จะคน้หาจากทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดของการให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) โดยพิจารณาจากส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกส่ิงแวดลอ้มภายใน หรือโอกาสท่ีเป็นไปไดอ้ะไรบา้งท่ีจะเป็นประโยชน์ หรือโอกาสของ             
ผูม้าใช้บริการ (Opportunities) โดยเทคนิคในการค้นหา จากประสบการณ์ท่ีดี ท่ีผูใ้ช้บริการ
ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตั้ งแต่เ ร่ิมใช้งานระบบเบิกจ่ายว ัสดุออนไลน์                       
มีเหตุการณ์ไหนท่ีท าให้คุณประทบัใจท่ีสุด (Appreciative Intent) จากนั้น วาดฝันส่ิงท่ีผูศึ้กษา
ตอ้งการใหเ้ป็น และส่ิงท่ีผูศึ้กษาตอ้งการอยากเห็น และแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ซ่ึงไดอ้อกแบบค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ โดยใชห้ลกัของสุนทรียสาธก            
ในการตั้งค  าถาม เป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ค าถามมีลกัษณะท่ีเปิดโอกาส             
ให้กลุ่มตวัอย่างตอบไดอ้ย่างเสรี ผูศึ้กษาจึงได้ออกแบบการสัมภาษณ์ ดว้ยการตั้งค  าถามเชิงบวก               
ซ่ึงมีวิธีการสร้างค าถามจากการศึกษา ตวัอยา่งค าถามจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาประยุกตใ์ช ้            
ในการตั้งค  าถาม รวมทั้งได้รับค าแนะน าจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ในการสร้างค าถามท่ีสมบูรณ์ 
เพื่อคน้หาประสบการณ์ เชิงบวก และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ และเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา และผูศึ้กษาจึงไดอ้อกแบบค าถามท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
   1) ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง 
   2) เม่ือใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทับใจหรือชอบอะไร              
ในระบบบา้ง 
   3) อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
   4) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ย ชุดของ
ค าถามท่ีได้พิจารณาจากการน าปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม และปัจจัยท่ีเป็นจุดโดดเด่น จากตารางความถ่ี               
ของผลการสัมภาษณ์ จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตั้งเป็นค าถาม ซ่ึงแบบสอบถามจะเป็นแบบ
ประเมินวดัระดบัความพึงพอใจ และค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผูม้ารับการไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ
ระบบเบิกจ่ายว ัสดุออนไลน์ ซ่ึงสอบถามเป็นรายด้าน ได้แก่ การให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี และ                    
การใหบ้ริการดา้นระบบ  
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    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถาม                        
แสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกบัการให้บริการ หรือแนวทางการเพิ่มความพึงพอใจต่อ                         
การใหบ้ริการ 
   2) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

    ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Study) และ 2) ศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี                  
ผูศึ้กษาไดมุ้่งเนน้ศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพมากกวา่การศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ  
    2.1) ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) 
     ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 22 คน จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ตารางความถ่ีในแต่ละขอ้ค าถาม และ                
สรุปเน้ือหาจากผลการสัมภาษณ์ โดยน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ น ามาด าเนินการจดัท า 2 ปัจจยั 
ดงัน้ี 
     (1) ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) คือ ปัจจยัท่ีมีความถ่ีมาก                     
เม่ือเรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก และมีความถ่ีมากกวา่ 5 คนข้ึนไป 
     (2) ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) คือ ปัจจยัท่ีมีความถ่ี
นอ้ย เม่ือเรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก และมีความถ่ีนอ้ยกวา่ 5 คนลงมา 
     จากนั้ นน าปัจจัยท่ี เป็นจุดร่วมและปัจจัยท่ี เป็นจุดโดดเด่น                 
ในแต่ละหัวข้อ เพื่อท าการวิเคราะห์ SOAR หาจุดแข็ง (Strength) จุดแข็งได้มาจากการวิเคราะห์
หน่วยงานหรือองค์กร โอกาส (Opportunities) คือ ส่ิงท่ีผูศึ้กษาได้รับการพฒันาตนเอง หรือมาจาก
นโยบายขององคก์ร ซ่ึงจุดแข็งและจุดอ่อนสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็น (Aspiration) เป็นการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีเราตอ้งการอยากท่ีจะเป็นในอนาคต 
และผลลพัธ์ (Result) ผลท่ีไดจ้ากการท าโครงการหรือกิจกรรมในคร้ังน้ี  
    2.2) ขั้นตอนในการศึกษาขอ้เชิงปริมาณ (Quantitative Study) 
     ผูศึ้กษาได้น าเอาผลจากการสัมภาษณ์ น ามาใช้เป็นข้อค าถาม             
ในการจัดท าแบบสอบ (Questionnaire) โดยผูศึ้กษาได้น าแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 6 คน เพื่อพิจารณาแบบสอบถามเพื่อหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญจากผูมี้ประสบการณ์เฉพาะดา้น และมีต าแหน่งระดบัหัวหน้า
งานข้ึนไป เพื่อให้พิจารณาแบบสอบถาม เม่ือผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ ท าการวิเคราะห์เพื่อหา
ค่าเฉล่ียแล้วเทียบกบัเกณฑ์ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง             
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4  (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 



52 

 

ตำรำงที ่4  ผลการพิจารณาขอ้ค าถามของแบบสอบถามการให้บริการด้านเจา้หน้าท่ี จากผูเ้ช่ียวชาญ                  
  จ านวน 6 คน 
 

ข้อ ข้อค ำถำม คะแนน 
ผลกำร
พจิำรณำ 

แก้ไขเป็น 

กำรให้บริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ 
1 เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถให้ค  าแนะน า

เก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ และ
สามารถอธิบายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อให้
ทราบไดดี้ 

1  

 

2 เจ้าหน้าท่ีพสัดุสามารถให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว 

0.6  
 

3 เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการก ากบัติดตามงานดี 0.8   
4 เจ้าหน้า ท่ีพัส ดุตรงต่อเวลาในการ

ปฏิบติังาน 
0.8  

 

5 เจา้หนา้ท่ีพสัดุยิม้แยม้แจ่มใส  0.6   
6 เจา้หน้าท่ีพสัดุมีความยืดหยุน่ผ่อนปรน

ในการปฏิบติังาน 
0.6  

 

7 เจ้าหน้าท่ีพัสดุทุกคนมีประสบการณ์ 
สามารถบริหารจดัการงานได ้อยา่งเป็น
ไม่ทอดทิ้งงาน 

0.4  
 

8 เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ย 

ความเป็นกนัเอง 
0.6  

 

9 เจ้าหน้า ท่ีพัสดุให้บริการด้วยความ      
เตม็ใจ 

0.6  
 

10 เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถให้ค  าแนะน า
เก่ียวกับ ชนิด ประเภท ขนาด หรือ
ลกัษณะของวสัดุกับผูม้ารับบริการได้
ตรงตามความตอ้งการ 

1  
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ตำรำงที ่3  ผลการพิจารณาขอ้ค าถามของแบบสอบถามการให้บริการด้านเจา้หน้าท่ี จากผูเ้ ช่ียวชาญ                  
  จ านวน 6 คน (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค ำถำม คะแนน 
ผลกำร
พจิำรณำ 

แก้ไขเป็น 

กำรให้บริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ 
11 เจ้าหน้าท่ีพสัดุสามารถตอบค าถามได้

เขา้ใจ และตรงประเด็น 
1  

 

12 ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบ 

ตามความตอ้งการ 1  
เ จ้ าหน้ า ท่ี พัส ดุ มี ว ัส ดุ                  
ไวบ้ริการอย่างเพียงพอกบั
ความตอ้งการ 

 
ตำรำงที ่5  ผลการพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามการให้บริการด้านระบบ จากผู ้เช่ียวชาญ                      

จ  านวน 6 คน  
 

 

ข้อ ข้อค ำถำม คะแนน 
ผลกำร
พจิำรณำ 

แก้ไขเป็น 

กำรให้บริกำรด้ำนระบบ 
13 ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก 

รวดเร็ว ใชง้านง่าย และทนัสมยั  
1  

 

14 สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้ 1   
15 มีระบบ SMS แจ้งเตือนวนัเวลาและ

สถานท่ีในการรับวัสดุ และเป็นการ
ยนืยนัการอนุมติัเลขท่ีใบเบิก  

1  

มีระบบ SMS แจง้เตือน
วนัเวลา สถานท่ีในการ
รับวสัดุ และยืนยนัการ
อนุมติัเลขท่ีใบเบิก 

16 สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ช้
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั  

0.8  
สามารถน าเทคโนโลยี
เขา้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน 
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ตำรำงที ่5  ผลการพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามการให้บริการด้านระบบ จากผู ้เช่ียวชาญ                               
  จ านวน 6 คน (ต่อ) 
 

 
 2.3) การหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
  ความเชื่อมัน่ (Reliability) เป็นเทคนิคที่ใช้วดัเคร่ืองมือ                   
วา่ไดผ้ลสอดคลอ้งกนั หรือเหมือนกนัหรือไม่ เป็นเทคนิคท่ีใชว้ดัความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ โดย
ท่ีน าเคร่ืองมือมาวดัหลายๆ คร้ัง และตอ้งได้ผลท่ีไม่แตกต่างกนั หรือมีความสอดคล้องกนั โดย             
ใชค้่าค  านวณท่ีเรียกวา่ ค่า แอลฟา (α) ซ่ึง ถา้ค่าแอลฟา เขา้ใกล ้1 มากเท่าใด แสดงวา่เคร่ืองมือนั้น              
มีความเช่ือถือสูง 

ข้อ ข้อค ำถำม คะแนน 
ผลกำร
พจิำรณำ 

แก้ไขเป็น 

กำรให้บริกำรด้ำนระบบ 
17 มีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน  

0.8  

มี ร ายละ เ อี ยดแจ้ง ให้
ท ร า บ ชั ด เ จ น  เ ช่ น 
รูปภาพ รหัสว ัสดุ และ
รายการวสัดุ 

18 ร ะ บ บ แ จ้ ง จ า น ว น วัส ดุ ค ง เ ห ลื อ            
ในคลงั 

0.2  
 

19 สามารถวางแผนการใชง้านล่วงหนา้ได ้ 0.4   
20 ระบบมีความสะดวก สามารถเขา้ใชง้าน

ไดทุ้กท่ี 
0.8  

 

22 ผูม้ารับบริการได้รับความสะดวก และ
ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

0.8  
 

23 เป็นระบบท่ีช่วยสนบัสนุน 

ในดา้นการเรียนการสอน 
0.4  

 

24 สามารถตรวจสอบได ้
0.6  

สามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลได้  เ ช่น จ านวน
วสัดุคงเหลือในคลงั 
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  ในการตรวจสอบหาค่าแอลฟ่า ( ) มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแบบสอบถามดว้ยการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใช้สูตร ครอนบาค (Cronbach) 
เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม และน าไปทดลองใช้กับผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 30 ชุด              
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ จากการหาค่าความเช่ือมัน่ ได้ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามเท่ากบั .947 (ในภาคผนวก จ) สูตรท่ีใช้ในการค านวณมีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)              
ผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์หาค่าแอลฟ ( ) จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
   โดยมีเกณฑส์ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ระดบัความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม มีค่าสูง ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงหมายความวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ             
ดา้นความเท่ียงตรง  
    ในการวดัระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน           
ซ่ึงเป็นผูม้ารับบริการ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดการให้คะแนน โดยมีระดบัการให้คะแนน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554)   
   ช่วงคะแนน ระดบัความส าคญั 

  5 หมายถึง ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจนอ้ย 

  1 หมายถึง ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  ในการแปลความหมายนั้น จะใช้เกณฑ์การแปลความหมาย 
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)   
   ช่วงคะแนน ระดบัความส าคญั 
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลความ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลความ มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลความ มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลความ มีความพึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลความ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 2.4) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มาท าการ
วิเคราะห์ โดยจดัหมวดหมู่ตามลักษณะตวัแปรท่ีศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย              
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ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี (Frequency) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 
2. แนวทำงในกำรเพิ่มควำมพึงพอใจ ต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน          
 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
 แนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน                    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดม้าจากผลการคน้หาประสบการณ์เชิงบวก โดยการใช้
เคร่ืองมือ 4D ในการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น จากนั้นน าส่ิงท่ี
คน้หา ท าการวาดฝันถึงการให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ และท าการออกแบบเพื่อให้ฝันนั้น
เกิดข้ึนจริง โดยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจต่อ               
การใหบ้ริการ จากนั้นน าไปสู่ขั้นตอนการลงมือปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 4.2 กำรวำดฝัน (Dream)  
  เม่ือไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการคน้หา (Discovery) และน ามาคดั
สรรรวบรวมประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจของผูม้ารับบริการ โดยพิจารณาร่วมกับจุดแข็งของ            
การให้บริการ เพื่อน าส่ิงท่ีวาดฝันนั้นมาปฏิบติั และสามารถท าให้เกิดข้ึนจริง ซ่ึงอาจจะวาดฝันถึง 
การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษา
ตอ้งการให้เป็น ท าให้ผูม้ารับบริการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจมากท่ีสุด และหาแนวทางการเพิ่มความพึงพอใจต่อการให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน ์
 
 4.3 กำรออกแบบ (Design)  
 การออกแบบเป็นขั้นตอนในการท าให้ส่ิงท่ีวาดฝันไวเ้ป็นจริง โดยใช้การวิเคราะห์               
สออ่าร์ (SOAR Analysis) และทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากจุดแข็งและ
โอกาสท่ีได ้จากการวิเคราะห์เคร่ืองมือต่างๆ ในขั้นตอนของการคน้หา และการวาดฝัน เพื่อท าให้ 
ส่ิงท่ีวาดฝันไว ้สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยท าการวางแผนออกแบบการใชง้าน ระบบเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  ผูศึ้กษาได้น าการศึกษาเชิงคุณภาพในการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของการ
ให้บริการ จากนั้นน าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นใช้เป็นขอ้ค าถามในการการศึกษา
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการระดับความพึงพอใจ  ต่อการให้บริการ                    
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การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดงัน้ี 
 ชุดท่ี 1 ให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาขอ้ค าถาม และแก้ไขข้อค าถามให้เหมาะสม 
ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหไ้ดค้วามตรงของเคร่ืองมือ  
 ชุดท่ี 2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้โดยใช้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ และเพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ และ                 
มีความน่าเช่ือถือ 
 ชุดท่ี 3 เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีมีคุณภาพแลว้ น ามาใช้วดัระดบัความพึงพอใจก่อน
และหลังการท าโครงการ โดยใช้กลุ่มตวัเป้าหมาย จ านวน 22 คน คือ บุคลากรสายสนับสนุน             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็นผูม้ารับบริการ   
 รูปแบบการให้บริการการเบิกว ัสดุของหน่วยงานพัสดุ  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้มีการพฒันารูปแบบการให้บริการในอดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งระยะ           
การใหบ้ริการออกเป็น 3 ระยะ ดงัภาพท่ี 5 
  
 
 
 

ภำพที ่5 ระยะของการเปล่ียนแปลงระบบเบิกจ่ายพสัดุในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 
 ภาพท่ี 5 ไดแ้สดงถึงระยะของการเปล่ียนแปลงของระบบเบิกจ่ายวสัดุของหน่วยงานพสัดุ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยในอดีต เป็นการระบบเบิกจ่ายท่ีใช้แบบแบบฟอร์ม 
ในการเบิก ผูม้ารับบริการ ตอ้งมารับแบบฟอร์มท่ีห้องพสัดุ และกรอกรายละเอียดดงัน้ี ช่ือผูข้อเบิก 
หน่วยงาน วตัถุประสงค์ในการใช้งาน เบอร์โทรศพัท์หน่วยงาน รหัสวสัดุ ช่ือรายการ หน่วยนับ 
จ านวนท่ีตอ้งการ เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ เจา้ของเร่ืองตอ้งน าใบเบิกเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อพิจารณาอนุมติัการเบิกวสัดุ ซ่ึงในอดีตมีขั้นตอนในการขออนุมติัท่ียุ่งยาก งท าให้เจา้ของเร่ือง
เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน เน่ืองจากตอ้งการเอกสารท่ีเสนอลงนาม 
 เจา้หน้าท่ีพสัดุได้น าแบบฟอร์มใบเบิก และแคตตาล็อค (Catalog) ท่ีมีรหัส ช่ือรายการ 
หน่วยนบั และรูปภาพ อพัโหลด (Upload) ในหนา้เวบ็ไซตข์องคณะฯ เพื่อให้ผูม้ารับบริการสามารถ
ดาวน์โหลดแบบใช้งานไดใ้นทนัที โดยไม่ตอ้งเดินมากรอกแบบฟอร์มท่ีงานพสัดุ ผูม้ารับบริการ            
มีความสะดวกเพิ่มข้ึน มีรูปภาพประกอบ สามารถกรอกรายละเอียดได้ครบ แต่ยงัใช้ระยะเวลา               
ในการเบิกวสัดุในแต่ละคร้ังค่อนขา้งท่ีจะนาน และไม่สามารถทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั           

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
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ท่ีแน่นอน  
 ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ คณะศึกษาศาสตร์ อนุญาตให้จดัท า
ระบบเบิกวสัดุออนไลน์ โดยให้ผูศึ้กษาเป็นผูอ้อกแบบการใชง้านระบบ โดยอธิบายขั้นตอนในการ
ท างานให้กบัโปรแกรมเมอร์ (Programmer) จึงไดมี้การแบ่งระยะของการพฒันาระบบเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 เร่ิมใชง้านเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจา้หนา้ท่ีพสัดุไดจ้ดัท าหนงัสือเวียนแจง้
บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของระบบเบิกจ่ายวสัดุ และไดเ้ชิญบุคลากร
สายสนบัสนุนอบรมการใช้ระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
ซ่ึงในระยะ น้ี ผูม้ารับบริการจะสามารถกรอกจ านวนท่ีตอ้งการเบิกไดท้นัที แต่ในระบบจะมีเพียง
ช่ือของรายการวสัดุแต่ละรายการ และมีหน้าต่างการใช้งาน 2 หน้าต่าง หน้าต่างแรกจะเป็นช่ือ
รายการวสัดุ และรหัส ส่วนหน้าต่างท่ีสอง จะเป็นช่องให้กรอกจ านวนท่ีตอ้งการเบิก เม่ือกรอก
ขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว พิมพใ์บเบิกส่งท่ีงานพสัดุ เจา้หน้าท่ีพสัดุไดรั้บเอกสารจะด าเนินการอนุมติั            
ใบเบิกดงักล่าว เม่ือใบเบิกดงักล่าวได้รับการอนุมติัแล้ว จะมีขอ้ความส่งกลบัไปยงัเจา้ของเร่ือง             
เพื่อเป็นการยืนยนัว่าใบเบิกของท่านไดรั้บการอนุมติัแลว้ สามารถติดต่อขอรับพสัดุไดท่ี้ห้องพสัดุ 
3111 ชั้น 3 ทุกวนัพุธ เวลา 14.00-15.00 น. ในระยะน้ีเป็นระยะท่ีทดลองใชง้าน ซ่ึงมีความแตกต่าง
จากในอดีตคือ ผูม้ารับบริการไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม แต่ขั้นตอนในการเบิกวสัดุต่างๆ ไม่แตกต่าง
จากเดิมเท่าใดนกั 
 ระยะท่ี 2 ผูศึ้กษาในฐานท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีพสัดุ และเป็นผูรั้บผดิชอบระบบเบิกจ่ายออนไลน์น้ี
ตอ้งการให้ระบบมีความทนัสมยั รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน และตอบสนองตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านมากท่ีสุด จึงไดน้ าทฤษฎีสุนทรียสาธก ในการคน้หาประสบการณ์เชิงบวก โดย
การสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบ โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 22 คน ท่ีเขา้ใช้งาน
ในระบบเบิกจ่ายออนไลน์ในระยะท่ี 1 และน าผลสัมภาษณ์ท่ีได ้มาพฒันาปรับปรุงในระยะท่ี 2 โดย
ไดป้รับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการใหม่ซ่ึงสามารถใชง้านไดง่้าย สะดวก และรวดเร็วมากข้ึน ผูศึ้กษา
ไดท้  าการแจง้โปรแกรมเมอร์ แกไ้ขหนา้ต่างในการงานให้เหลือเพียงหนา้ต่างเดียว และส่ิงท่ีไดจ้าก
การคน้และการสัมภาษณ์พบวา่ ควรเพิ่มรูปภาพเทียบขนาดวสัดุท่ีมีหลายขนาด รายละเอียดของวสัดุ 
เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 กล่อง ประกอบไปดว้ย กระดาษ จ านวน 5 รีม เป็นตน้ แสดง
จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั แจง้วนัเวลา และสถานท่ีในรับวสัดุ ในระยะท่ี 2 น้ี มีความสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน ผูม้ารับบริการตอ้งพิมพใ์บเบิกส่งหน่วยงานพสัดุ เหมือนในระยะท่ี 1 
 ระยะท่ี 3 ในระยะน้ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท าระบบเบิกวสัดุออนไลน์ในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจใหก้บัการผูม้ารับบริการ จึงไดจ้ดัท าระบบเบิกจ่ายออนไลน์ไร้กระดาษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
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ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และท าใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการ
ท างาน ในระยะน้ีเจา้ของเร่ืองเม่ือเขา้สู่ระบบ (Login) จะใชร้หสัผา่นเพื่อเป็นการยืนยนัตวัตน โดย
ไม่ต้องเซ็นช่ือในเอกสาร เม่ือเจา้ของเร่ืองคลิกบนัทึกการเบิก ข้อมูลจะถูกส่งมาท่ีผูดู้แลระบบ 
(Admin) หรือหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ จะเป็นผูด้  าเนินการอนุมติั เม่ือไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ 
ระบบ SMS จะส่งขอ้ความไปยงัเจา้ของเร่ืองเพื่อแจง้ให้ทราบวา่ เอกสารของท่านไดรั้บการอนุมติั
เรียบร้อยแลว้ และเม่ือถึงวนัท่ีก าหนดจ่ายวสัดุ เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ี ท่ีรับผิดชอบในดา้นน้ี จะโทรศพัท์
แจง้เตือน โดยจะใช้โทรศพัท์ภายใน ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (facebook) เพื่อแจง้ให้เจา้ของเร่ือง                
ได้เตรียมตวัมารับวสัดุก่อนเวลาประมาณ 10 นาที และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
เจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัท าบาร์โคด้ (Barcode) เพื่อจ่ายวสัดุแต่ละรายการออกเหมือนระบบเซเวน่อีเลฟเว่น 
(7-Eleven) และเจา้ของเร่ืองสามารถเซ็นรับวสัดุไดโ้ดยสัมผสัผา่นหนา้จอ (Touch Screen)โนต้บุ๊ก 
(Note Book) เพื่อเป็นการยนืยนัเม่ือไดรั้บวสัดุเรียบร้อยแลว้ 
 
 4.4 กำรด ำเนินกำรเร่ิมต้นท ำ (Destiny)  
  เป็นขั้ นตอนการด าเนินการตามโครงการต่างๆ ท่ีได้ออกแบบไว้  ทั้ งในด้าน                        
การให้บริการของเจา้หน้าท่ี ดา้นการให้บริการของระบบ การให้ค  าแนะน าปรึกษา และตลอดจน
ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อสนับสนุนให้สามารถน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั เพื่อให้องค์กรสามารถ
ขบัเคล่ือนไดต้ามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ของหน่วยงาน และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้
  การก าหนดการใช้ตวัช้ีวดั (KPI) ดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีผูม้ารับบริการ ไดรั้บ
ความสะดวกรวดเร็ว ทนัสมยั ใชง้านง่าย และสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้ในระยะเวลา 
5 นาที วดัได้จากค่าเฉล่ียของระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้งานในระบบ จ านวน 22 คน และสามารถ
รายงานผลการเบิกจ่ายวสัดุส านักงานเสนอผูบ้ริหารได้ในระยะเวลา 10 นาที และการใช้ตวัช้ีวดั 
(KPI) ตามค่าเกณฑ์ช้ีวดัไม่ต ่ากว่า 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 ในรูปแบบของเชิงปริมาณเพื่อวดัระดบั
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจากแบบสอบถาม เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ
หลงัด าเนินโครงการไปแลว้เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ าการศึกษาเชิงปริมาณเขา้มาใช ้
เพื่อใหก้ารศึกษาเชิงคุณภาพ มีคุณภาพ และความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 

 การศึกษาแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ โดย
ใช้สุนทรียสาธก : กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                      
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชสุ้นทรียสาธก (Appreciative: AI) ซ่ึงใชแ้บบจ าลอง 4D ขั้นตอนการ
คน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุด (Discovery) การสร้างแรงบนัดาล (Dream) การออกแบบกลยุทธ์ (Design) และ
การปฏิบติัลงมือท าตามแผนก าหนดการ (Destiny) เช่ือมโยงกับท าการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR 
Analysis) เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวก และน ามาเป็นแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 
1. ผลการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ โดยใช้                     
 สุนทรียสาธก กรณศึีกษาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 การค้นหาประสบการณ์เชิงบวกในคร้ังน้ี ได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน                 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงได้ข้อมูลจากผูใ้ช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์                
จ  านวน 22 คน และไดน้ าส่ิงท่ีคน้พบจากการสัมภาษณ์ มาจดัท าตารางความถ่ีส่ิงท่ีคน้พบ (ภาคผนวก ฉ) 
เพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ของแต่ละค าถาม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) คือ ปัจจัยท่ีมีความถ่ีมากเม่ือเรียงล าดับจาก                
นอ้ยไปมาก และมีความถ่ีมากกวา่ 5 คนข้ึนไป 
 2) ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) คือ ปัจจยัท่ีมีความถ่ีนอ้ย เม่ือเรียงล าดบัจากนอ้ย
ไปมาก และมีความถ่ีนอ้ยกวา่ 5 คนลงมา 
 ผลการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ของบุคลากรสาย
สนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มีดงัน้ี 
 
 1.1 การค้นหา (Discovery) 
  ค าถามขอ้ท่ี 1 ในอดีตท่ีผ่านมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง จาก       
ส่ิงท่ีคน้พบ ท าให้ไดปั้จจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นในอดีตท่ีผ่านมาประใจทบัหรือ
ชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ในอดีตท่ีผา่นมาประทบัใจหรือชอบอะไร                
  เก่ียวกบังานพสัดุบา้ง 
 

ส่ิงทีค้่นพบ ความถี่ 
(คน) 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจการใหบ้ริการ 15 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 10 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการก ากบัติดตามงานดี 9 
เจ้าหน้าท่ีพสัดุสามารถให้แนะน าเก่ียวกับขั้นตอนของระเบียบพสัดุ และสามารถ
อธิบาย ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบไดดี้ 

7 

ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตามความตอ้งการ 6 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน 5 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี 3 
มีแคตตาล็อคท่ีมีรายการวสัดุ รหสัวสัดุ และรูปภาพประกอบ 2 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความยืนหยุน่ผอ่นปรนในการปฏิบติังาน  2 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุยิม้แยม้แจ่มใส 2 
มีรายการวสัดุใหเ้ลือกจ านวนหลายรายการ และค่อนขา้งท่ีจะครอบคลุม 2 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการเป็นกนัเอง 2 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั ชนิด ประเภท ขนาด หรือลกัษณะของ
วสัดุกบัผูม้ารับบริการไดต้รงตามความตอ้งการ 

1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 1 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหค้  าแนะน าวสัดุแต่ละรายการวา่รายการใดเบิกไดห้รือไม่ และ
รายการใดควรจดัท าเร่ืองขออนุมติัจดัซ้ือ 

1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุไดด้ าเนินการจดัอบรมเก่ียวกบัการใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์
ใหก้บัผูม้ารับบริการ 

1 

เจา้หน้าท่ีพสัดุติดต่อเจา้ของเร่ือง และจดัเตรียมวสัดุส านักงานให้ ผูม้ารับบริการใน
กรณีท่ีผูม้ารับบริการไม่สะดวกรับในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 

1 
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ตารางที ่6 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ในอดีตท่ีผา่นมาประทบัใจหรือชอบอะไร                
  เก่ียวกบังานพสัดุบา้ง (ต่อ) 
 

ส่ิงทีค้่นพบ ความถี่ 
(คน) 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุทุกคนมีประสบการณ์ สามารถบริหารจดัการงาน 
อยา่งเป็นระบบไม่ทอดทิ้งงาน 

1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหค้วามช่วยเหลือจนงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 1 
เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามไดเ้ขา้ใจ และตรงประเด็น 1 
คณะศึกษาศาสตร์อยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เปรียบเสมือน 
คนในครอบครัวเดียวกนั 

1 

 
  จากตารางท่ี 6 ปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจัยท่ีเป็นจุดโดดเด่น ในอดีตท่ีผ่านมา
ประทบัใจหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง พบว่า ส่ิงท่ีคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม จ านวน 5 ขอ้ 
และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น จ านวน 16 ขอ้ 
  1) ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ไดแ้ก่ 
   1.1) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจการใหบ้ริการ 
   1.2)  เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 
 1.3)  เจา้หนา้พสัดุท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 
 1.4)  เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถให้แนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ และ
สามารถอธิบาย ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบไดดี้ 
 1.5)  ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตามความตอ้งการ 
 2) ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ไดแ้ก่ 
  2.1) เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน 
  2.2) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี 
  2.3) มีแคตตาล็อคท่ีมีรายการวสัดุ รหสัวสัดุ และรูปภาพประกอบ 
 2.4) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความยนืหยุน่ผอ่นปรนในการปฏิบติังาน 
 2.5) เจา้หนา้ท่ีพสัดุยิม้แยม้แจ่มใส 
 2.6) มีรายการวสัดุใหเ้ลือกจ านวนหลายรายการ และค่อนขา้งท่ีจะครอบคลุม 
 2.7) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการเป็นกนัเอง 
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 2.8) เจา้หน้าท่ีพสัดุสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั ชนิด ประเภท ขนาด หรือ
ลกัษณะของวสัดุกบัผูม้ารับบริการไดต้รงตามความตอ้งการ 
 2.9) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 
 2.10) เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถให้ค  าแนะน าวสัดุแต่ละรายการว่ารายการใด           
เบิกไดห้รือไม่ และรายการใดควรจดัท าเร่ืองขออนุมติัจดัซ้ือ 
 2.11) เจา้หน้าท่ีพสัดุได้ด าเนินการจดัอบรมเก่ียวกบัการใช้งานระบบเบิกจ่าย
วสัดุออนไลน์ใหก้บัผูม้ารับบริการ 
 2.12) เจ้าหน้าท่ีพัสดุติดต่อเจ้าของเร่ือง และจัดเตรียมวัสดุส านักงานให ้             
ผูม้ารับบริการในกรณีท่ีผูม้ารับบริการไม่สะดวกรับในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2.13) เจ้าหน้า ท่ีพัสดุทุกคนมีประสบการณ์ สามารถบริหารจัดการงาน              
อยา่งเป็นระบบไม่ทอดทิ้งงาน 
 2.14) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหค้วามช่วยเหลือจนงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 2.15) เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามไดเ้ขา้ใจ และตรงประเด็น 
 2.16) คณะศึกษาศาสตร์อยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เปรียบเสมือน
คนในครอบครัวเดียวกนั 
 สรุปจากตารางท่ี 6 ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัร่วมและปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัโดดเด่นได ้ในค าถาม 
ขอ้ท่ี 1 ในอดีตท่ีผา่นมาชอบหรือประทบัใจอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง ดงัน้ี 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 
  เจา้หน้าท่ีพสัดุใส่ใจการให้บริการ สามารถให้บริการดว้ยความรวดเร็ว มีการก ากบั
ติดตามงานดี สามารถให้แนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ และสามารถอธิบาย ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งใหท้ราบไดดี้ และผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตามความตอ้งการ 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
 ดา้นเจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน มีจิตบริการท่ีดี มีความยืนหยุ่น
ผ่อนปรนในการปฏิบัติงาน ยิ้มแยม้แจ่มใส ให้บริการเป็นกันเอง สามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ                 
ชนิด ประเภท ขนาด หรือ ลักษณะของวสัดุกับผูม้ารับบริการได้ตรงตามความต้องการ สามารถ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ สามารถให้ค  าแนะน าวสัดุแต่ละรายการว่ารายการใดเบิกได้หรือไม่ และ
รายการใดควรจดัท าเร่ืองขออนุมติัจดัซ้ือ สามารถด าเนินการจดัอบรมเก่ียวกับการใช้งานในระบบ
เบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ให้กบัผูม้ารับบริการ มีประสบการณ์ในการท างาน สามารถบริหารจดัการงานได้
อยา่งเป็นระบบ ไม่ทอดทิ้งงาน สามารถให้ความช่วยเหลือจนงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี สามารถตอบค าถาม
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ได้เข้าใจ และตรงประเด็น บุคลากรอาศัยร่วมกันแบบพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเปรียบเสมือนคน                    
ในครอบครัวเดียวกนั 
  ค าถามข้อท่ี 2 เม่ือใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทับใจหรือชอบอะไร                 
ในระบบบา้ง จากส่ิงท่ีคน้พบท าให้ไดปั้จจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น เม่ือใชง้านระบบ
เบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง ดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น เม่ือใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์                   
  ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง 
 

ส่ิงทีค้่นพบ ความถี่ (คน) 
ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย และทนัสมยั 18 
ระบบแจง้จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั 14 
สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้ 13 
ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร สามารถคลิกในระบบไดท้นัที 10 
มีระบบ SMS แจง้เตือน วนัเวลา และสถานท่ีในการรับวสัดุ และเป็นการ
ยนืยนัการอนุมติัเลขท่ีใบเบิก 

6 

สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานซ่ึงสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั 

5 

สามารถวางแผนการใชง้านวสัดุล่วงหนา้ได ้ 3 
ระบบมีความสะดวกสามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี 3 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจในการใหบ้ริการ 3 
ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตามความตอ้งการ 2 
มีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน 1 
ผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวก และความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 1 
ใชท้รัพยากรบุคคลนอ้ย 1 
เป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจ 1 
สามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้ 1 
ระบบไม่พบปัญหา Error 1 
เม่ือคลิกท่ีช่ือรายการวสัดุจะปรากฏรูปภาพ 1 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี 1 
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ตารางที ่7 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น เม่ือใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์                   
  ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง (ต่อ) 
 

ส่ิงทีค้่นพบ ความถี่ (คน) 
เป็นระบบท่ีช่วยสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอน 1 
วสัดุท่ีน ามาใชง้านเป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพ 1 
มีโปรแกรมเมอร์ท่ีเก่ง 1 
มีเจา้หนา้ท่ีออกแบบการใชง้านง่าย 1 
ระบบออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเขา้กบัช่วงวยัของผูม้ารับบริการ 1 

   
  จากตารางท่ี 7 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น เม่ือใช้งานระบบเบิกจ่าย
วสัดุออนไลน์ประทับใจหรือชอบอะไรในระบบบ้าง  พบว่า ส่ิงท่ีค้นพบปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม              
จ  านวน 5 ขอ้ และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น จ านวน 18 ขอ้ 
  1) ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ไดแ้ก่ 
   1.1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย และทนัสมยั 
   1.2) ระบบแจง้จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั 
   1.3) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้
   1.4) ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร สามารถคลิกในระบบไดท้นัที 
   1.5) มีระบบ SMS แจ้งเตือน วนัเวลา สถานท่ีในการรับวสัดุ และยืนยนั             
การอนุมติัเลขท่ีใบเบิก 
  2) ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ไดแ้ก่ 
   2.1) สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
   2.2) สามารถวางแผนการใชง้านวสัดุล่วงหนา้ได ้
   2.3) ระบบมีความสะดวกสามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี 
   2.4) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจในการใหบ้ริการ 
   2.5) ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตามความตอ้งการ 
   2.6) มีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน 
   2.7) ผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวก และความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
   2.8) ใชท้รัพยากรบุคคลนอ้ย 
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   2.9) เป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจ 
   2.10) สามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้
   2.11) ระบบไม่พบปัญหา Error 
   2.12) เม่ือคลิกท่ีช่ือรายการวสัดุจะปรากฏรูปภาพ 
   2.13) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี 
   2.14) เป็นระบบท่ีช่วยสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอน 
   2.15) วสัดุท่ีน ามาใชง้านเป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพ 
   2.16) มีโปรแกรมเมอร์ท่ีเก่ง 
   2.17) เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดี ใส่ใจการใหบ้ริการ 
   2.18) ระบบออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเขา้กบัช่วงวยัของผูม้ารับบริการ 
  สรุปจากตารางท่ี 7 ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัร่วมและปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัโดดเด่นได ้ในค าถาม 
ขอ้ท่ี 2 เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง ดงัน้ี 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 
 ด้านระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย และทันสมัย                   
สามารถทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในคลัง สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน ไม่ต้องกรอก
แบบฟอร์ม สามารถคลิกเบิกในระบบไดท้นัที มีระบบ SMS แจง้เตือน วนั เวลา และสถานท่ีในการ
รับวสัดุ และเป็นการยนืยนัการอนุมติัเลขท่ีใบเบิก 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
  ดา้นเจา้หน้าท่ีพสัดุใส่ใจการให้บริการ มีจิตบริการท่ีดี วสัดุท่ีน ามาใช้งานเป็นวสัดุ            
ท่ีมีคุณภาพ และมีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ท่ีเก่ง สามารถน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ช้
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั มีความสะดวกสามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี                  
มีรายละเอียดแจ้งให้ทราบชัดเจน ใช้ทรัพยากรบุคคลน้อย เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการ
ตดัสินใจ สามารถตรวจสอบขอ้มูลได้ ไม่พบปัญหา Error เม่ือคลิกท่ีช่ือรายการวสัดุจะปรากฏ
รูปภาพ สามารถช่วยสนบัสนุนด้านการเรียนการสอน ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเขา้กบัช่วง            
วยัของผูม้ารับบริการ ผูม้ารับบริการได้รับวสัดุครบตามความตอ้งการ ได้รับความสะดวก และ                
ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  
  ค าถามข้อท่ี 3 อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างไรบ้าง จากส่ิงท่ี
คน้พบ ท าให้ไดปั้จจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุง
ใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุง                  
  ใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
 

ส่ิงทีค้่นพบ ความถี่ (คน) 
ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ดีอยูแ่ลว้ ซ่ึงก็คือระบบท าใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 
ใชง้านง่าย และทนัสมยั 

8 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบมีการก ากบัติดตามงานดี 3 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจการใหบ้ริการ 3 
อยากใหเ้พิ่มระบบการจดัซ้ือออนไลน์ 3 
อยากใหเ้พิ่มรูปภาพประกอบ 2 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดดี้ทุกท่าน 2 
อยากใหมี้การแยกหมวดหมู่แต่และประเภทของวสัดุแต่ละรายการ 2 
อยากใหพ้ฒันาระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ 2 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 2 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี 2 
อยากใหบุ้คลากรในหน่วยงานพสัดุสามารถท างานแทนกนัได ้ 1 
สายอาจารยผ์ูส้อนเกิดความพึงพอใจในการใหบ้ริการ จนไดรั้บค าชมเชย 1 
ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ออกแบบการใชง้านไดดี้ 1 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุทุกคนน่ารัก เป็นกนัเอง 2 
อยากใหเ้พิ่มในส่วนของ วนั เวลา และสถานท่ี ในระบบ 1 
ระบบมีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน 1 
อยากใหเ้พิ่มรายการกระดาษสต๊ิกเกอร์ในคลงั เพื่อส ารองไวใ้ชง้าน 1 
อยากใหมี้การสรุปรายการเบิกวสัดุประจ าเดือน 1 
มีระบบ SMS แจง้เตือน 1 
ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม 1 
สามารถน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการท างาน                      1 
สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 1 
ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตรงตามความตอ้งการ 1 
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ตารางที ่8 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุง                  
  ใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง (ต่อ) 
 

ส่ิงทีค้่นพบ ความถี่ (คน) 
อยากให้เพิ่มหน่วยงาน One Stop Service ในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
เน่ืองจากหน่วยงานน้ีไดรั้บค าสั่งแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

1 

วสัดุบางรายการควรมีการเทียบขนาดใหท้ราบเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสน 
ในการใชง้าน 

1 

อยากใหจ้ดัท าฐานขอ้มูลผูข้ายออนไลน์ 1 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 1 
อยากเห็นการพัฒนาระบบเบิกวสัดุออนไลน์ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ                
เบิกวสัดุโดยท่ีไม่ตอ้งพิมพใ์บเบิกมาส่งท่ีงานพสัดุ ถึงวนัรับของสามารถมารับ
ไดเ้ลย เป็นตน้ 

1 

ระบบควรรองรับกบัการใชง้านทุก Web Browser   1 
ในอนาคตอยากเห็นระบบสามารถสร้างเป็น Application บนมือถือ และ
สามารถดาวน์โหลดได ้

1 

 
  จากตารางท่ี 8 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น อยากเห็นพสัดุมีการ
พฒันา/ปรับปรุง ให้ดีข้ึนอยา่งไรบา้ง พบวา่ ส่ิงท่ีคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม จ านวน 1 ขอ้ และปัจจยัท่ี
เป็นจุดโดดเด่น จ านวน 29 ขอ้ 
  1) ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ไดแ้ก่ 
   1.1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ดีอยู่แล้ว ซ่ึงก็คือระบบท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ใชง้านง่าย และมีความทนัสมยั 
  2) ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ไดแ้ก่ 
   2.1) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบมีการก ากบัติดตามงานดี 
   2.2) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจการใหบ้ริการ 
   2.3) อยากใหเ้พิ่มระบบการจดัซ้ือออนไลน์ 
   2.4) อยากใหเ้พิ่มรูปภาพประกอบ 
   2.5) เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดดี้ทุกท่าน 
   2.6) อยากใหมี้การแยกหมวดหมู่แต่และประเภทของวสัดุแต่ละรายการ 
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   2.7) อยากใหพ้ฒันาระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ 
   2.8) เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 
   2.9) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี 
   2.10) เจา้หนา้ท่ีพสัดุทุกคนน่ารัก เป็นกนัเอง 
   2.11) อยากใหบุ้คลากรในหน่วยงานพสัดุสามารถท างานแทนกนัได ้
 2.12) สายอาจารยผ์ูส้อนเกิดความพึงพอใจในการใหบ้ริการ จนไดรั้บค าชม 
 2.13) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ออกแบบการใชง้านไดดี้ 
 2.14) อยากใหเ้พิ่มในส่วนของ วนั เวลา และสถานท่ี ในระบบ 
 2.15) ระบบมีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน 
 2.16) อยากใหเ้พิ่มรายการกระดาษสต๊ิกเกอร์ในคลงั เพื่อส ารองไวใ้ชง้าน 
 2.17) อยากใหมี้การสรุปรายการเบิกวสัดุประจ าเดือน 
 2.18) มีระบบ SMS แจง้เตือน 
 2.19) ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม 
 2.20) สามารถน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการท างาน                      
 2.21) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
 2.22) ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตรงตามความตอ้งการ 
 2.23) อยากให้เพิ่มหน่วยงาน One Stop Service ในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
เน่ืองจากหน่วยงานน้ีไดรั้บค าสั่งแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
   2.24) วัส ดุบางรายการควร มีการ เ ที ยบขนาดให้ทราบ เพื่ อไม่ ให้ เ กิ ด                  
ความสับสนในการใชง้าน 
   2.25) อยากใหจ้ดัท าฐานขอ้มูลผูข้ายออนไลน์ 
   2.26) เจา้หนา้ท่ีพสัดุปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.27) อยากเห็นการพฒันาระบบเบิกวสัดุออนไลน์ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ 
เร่ือยๆ เบิกวสัดุโดยท่ีไม่ตอ้งพิมพใ์บเบิกมาส่งท่ีงานพสัดุ ถึงวนัรับของสามารถมารับไดเ้ลย เป็นตน้ 
   2.28) ระบบควรรองรับกบัการใชง้านทุก Web Browser   
   2.29) ในอนาคตอยากเห็นระบบสามารถสร้างเป็น Application บนมือถือ และ
สามารถดาวน์โหลดได ้
  สรุปจากตารางท่ี 8 ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัร่วมและปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัโดดเด่นได ้ในค าถาม 
ขอ้ท่ี 3 อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุง ใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง ดงัน้ี 
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  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 
  ด้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ดีอยู่แล้ว ซ่ึงก็คือ ระบบท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ใช้งานง่าย มีความทนัสมยั มี SMS แจง้เตือน มีรายละเอียดแจง้ให้ทราบชดัเจน สามารถ
น าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการท างาน สามารถออกแบบการใชง้านไดดี้ และสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
  เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการก ากบัติดตามงานดี ใส่ใจการให้บริการ สามารถปฏิบติังานไดดี้
ทุกท่าน สามารถให้บริการดว้ยความรวดเร็ว มีจิตบริการท่ีดี เจา้หนา้ท่ีพสัดุทุกคนน่ารักเป็นกนัเอง 
และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ส่ิงท่ีอยากให้งานพสัดุพฒันาให้ดีข้ึน คือ อยากให้เพิ่มระบบการจดัซ้ือออนไลน์ 
อยากให้เพิ่มรูปภาพประกอบ อยากให้มีการแยกหมวดหมู่แต่ละประเภทของวสัดุแต่ละรายการ 
อยากให้พฒันาระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ อยากให้บุคลากรในหน่วยงานพสัดุสามารถ
ท างานแทนกนัได ้อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าเอกสารตรวจรับเสนอคณะกรรมการตรวจรับลงนาม
ภายใน 7 วนัท าการ อยากให้เพิ่ม วนั เวลา และสถานท่ีในการเบิก อยากให้เพิ่มรายการกระดาษ
สต๊ิกเกอร์ในคลงั เพื่อส ารองไวใ้ชง้าน อยากให้มีการสรุปรายการเบิกวสัดุประจ าเดือน อยากให้เพิ่ม
หน่วยงาน One Stop Service ในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ เน่ืองจากหน่วยงานน้ี ไดรั้บค าสั่ง
แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 อยากใหจ้ดัท าฐานขอ้มูลผูข้ายออนไลน์ อยากเห็นการพฒันาระบบ
เบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ เช่น เบิกวสัดุโดยท่ีไม่ตอ้งพิมพใ์บเบิกมาส่งท่ีงาน
พสัดุ ถึงวนัรับของสามารถมารับไดเ้ลย เป็นตน้ และในอนาคตอยากเห็นระบบสามารถสร้างเป็น 
Application บนมือถือ และสามารถดาวน์โหลดได ้
  ส่ิงท่ีอยากให้ปรับปรุงให้ดีข้ึน ควรมีการเทียบขนาดของรูปภาพของวสัดุแต่ละ
รายการท่ีมีหลายขนาด อยากใหป้รับปรุงหอ้งคลงัสินคา้ใหใ้หญ่ข้ึน  
 
2. ผลการวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
 จากการศึกษาจึงไดผ้ลการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที ่9 การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)  
 

การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
Strategic Inquiry 
ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
จากการสัมภาษณ์ 

Strengths  
(จุดแข็ง) 

1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีใจรัก                
ในงานบริการ  มีความ          
เตม็ใจในการใหบ้ริการ 
2.  มีผู ้รับผิดชอบระบบ
โดยตรง 

Opportunities  
(โอกาส) 

1. มีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างาน
ท่ีดี  
2. ผูบ้ริหารคณะฯ ใหโ้อกาส สนบัสนุน  

Appreciative 
Intent 

คุณค่าทีไ่ด้รับ 
 
 
 
 
 

 

Aspirations  
(ส่ิงทีเ่ราต้องการจะเป็น) 
เ ป็ น ร ะ บ บ เ บิ ก จ่ า ย
ออนไลน์ ท่ีสามารถลด
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้
ง าน ง่ าย  ทันสมัย  และ
ตอบสนอง ต่ อผู ้ม า รั บ
บริการมากท่ีสุด 

Results 
(ผลลพัธ์) 

1) ผูม้ารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ตามค่าเกณฑ์ช้ีวดัไม่ต ่ากว่า 4.5 
จากคะแนนเตม็ 5 
2) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ตามค่า
เกณฑช้ี์วดัไม่ต ่ากวา่ 4.5 จากคะแนนเตม็ 5 
3) สามารถรายงานผลไดภ้ายใน 10 นาที 
4) สามารถแกไ้ขปัญหาของระบบได ้ภายใน 
10 นาที 
5) ผูม้ารับบริการเขา้ใช้งานในระบบภายใน           
5 นาที 

  

 จากตารางท่ี 9 การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) พบว่า จุดแข็ง (Strength) ของการ
ให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ คือ 1) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีใจรักในงานบริการ มีความเต็มใจในการ
ใหบ้ริการ และ 2) มีผูรั้บผดิชอบระบบโดยตรง 
 โอกาส (Opportunities) ของการให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ คือ 1) มีระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการท างานท่ีดี 2) ผูบ้ริหารคณะฯ ใหโ้อกาสสนบัสนุน 
 ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็น (Aspirations)  
 เป็นระบบเบิกจ่ายออนไลน์ท่ีสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน มีความสะดวก รวดเร็ว 
ใชง้านง่าย ทนัสมยั และตอบสนองต่อผูม้ารับบริการมากท่ีสุด 
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 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Result)  
 1)  ผูม้ารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ตามค่าเกณฑ์ช้ีวดัไม่ต ่ากว่า 4.5 
จากคะแนนเตม็ 5) 
 2)  สามารถตรวจสอบได ้และรายงานผลการเบิกจ่ายวสัดุส านกังานได ้(ตามค่าเกณฑ ์            
ช้ีวดัไม่ต ่ากวา่ 4.5 จากคะแนนเตม็ 5) 
 3)  สามารถรายงานผลไดภ้ายใน 10 นาที 
 4)  สามารถแกไ้ขปัญหาของระบบได ้ภายใน 10 นาที 
 5) ผูม้ารับบริการเขา้ใชง้านในระบบภายใน 5 นาที 
 
3. แนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจในการใ ห้บ ริการของบุคลากรสายสนับสนุน                      
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 3.1 การวาดฝัน (Dream) 
  ผูศึ้กษาไดน้ าเอาประสบการณ์เชิงบวกจากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนการคน้หา น ามา
เช่ือมโยงและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือสออ่าร์ (SOAR Analysis) เพื่อวาดฝันถึงส่ิงท่ีอยาก               
จะเป็นหรือได้ก าหนดวิสัยทศัน์ไวด้งัน้ี เป็นระบบเบิกจ่ายออนไลน์ท่ีสามารถลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน มีความสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย มีความทนัสมยั และตอบสนองต่อผูม้ารับบริการมากท่ีสุด 
 
 3.2 การออกแบบ (Design)  
 เป็นการออกแบบกลยุทธ์ โครงสร้าง และกระบวนการท่ีท าให้วิสัยทศัน์เป็นจริงดว้ย
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีค้นพบ และเลือกหนทางท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริงได ้             
ทั้งเป้าหมายระยะสั้ นและระยะยาว จึงเสนอแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ              
การเบิกจ่ายว ัสดุออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีอยากเป็น หรือการก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Aspirations) จ  านวน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) เพิ่มรูปภาพเพื่อความสะดวกในการคน้หา และ 2) เบิกจ่าย
ออนไลน์ไร้กระดาษเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 3) รายงานผลการเบิกจ่ายวสัดุ ซ่ึงแนวทาง
ทั้งหมดไดจ้ดัท าเป็นโครงการและกิจกรรม โดยรายละเอียดในการสร้างประสบการณ์เชิงบวก และ
แนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ของบุคลากร                       
สายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สามารถน ามาพฒันาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งข้ึน
จากการจดัท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
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 1) โครงการเพิม่รูปภาพเพือ่ความสะดวกในการค้นหา  
 ทีม่า: จากผลการสัมภาษณ์ในค าถามขอ้ท่ี 3 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นขอ้ท่ี 4  คือ อยากให้
เพิ่มรูปภาพประกอบ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผูม้ารับบริการได้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจน เช่น รูปภาพ รหัส
วสัดุ และรายการวสัดุ 
 วิธีด าเนินการ: เพิ่มรูปภาพ แต่ละรายการท่ีมีอยู่ในคลงัสินคา้ พร้อมระบุรายละเอียด
จ านวนท่ีบรรจุแต่ละรายการ เพื่อให้ผูม้ารับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ             
ต่อการใหบ้ริการมากท่ีสุด  
 ระยะเวลาในการด าเนินการ: 2 สัปดาห์ 
 งบประมาณในการด าเนินการ: ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
 การประเมินผล: ประสิทธิภาพในการเขา้ใช้งานในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที และจากแบบสอบถามวดัระดับความพึงพอใจหลังท าโครงการตาม               
ค่าเกณฑช้ี์วดัไม่ต ่ากวา่ 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 
 Discovery: จากการสัมภาษณ์พบว่า จากจุดโดดเด่นในข้อท่ี 3 อยากให้พฒันา/
ปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างไร ผูม้ารับบริการตอ้งการให้เพิ่มรูปภาพ และรายละเอียดของวสัดุแต่ละ
รายการ เพื่อใหส้ะดวกต่อการคน้หาวสัดุแต่ละรายการ 
 Dream: ผูม้ารับบริการสามารถเขา้ใจวสัดุทุกรายการได้ดียิ่งข้ึน จากรูปภาพ และ
รายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาดวสัดุ จ  านวนท่ีบรรจุ 
 Design: เพิ่มรูปภาพให้ตรงกบัรายการวสัดุทุกรายการ และมีการเทียบขนาด หาก
วสัดุบางรายการมีหลายขนาด และบนัทึกช่ือไฟล์รูปภาพให้ตรงกบัเลขบาร์โคด้ (ใช้เวลาในการ
คน้หาไม่เกิน 1นาที) 
 Destiny: เจา้หน้าท่ีพสัดุมอบหมายให้โปรแกรมเมอร์ (Programmer) โหลดรูปภาพ
ลงในระบบเพื่อใหต้รงกบัรายการวสัดุทุกรายการ 
 
 2) โครงการเบิกจ่ายออนไลน์ไร้กระดาษเพือ่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 ที่มา: จากผลการสัมภาษณ์ในค าถามขอ้ท่ี 3 ได้ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นขอ้ท่ี 28 คือ 
อยากเห็นการพฒันาระบบเบิกวสัดุออนไลน์ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ เบิกวสัดุโดยท่ีไม่ตอ้งพิมพ ์           
ใบเบิกมาส่งท่ีงานพสัดุ ถึงวนัรับของสามารถมารับไดเ้ลย เป็นตน้ 
 วตัถุประสงค์:  
 1) เพื่อเป็นการลดการใชก้ระดาษ  
 2) เพื่อลดความซ ้ าซอ้น และลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
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 วิธีด าเนินการ: เม่ือมีการพฒันาระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์แลว้ ผูศึ้กษาจึงตอ้งการ
พฒันาระบบให้ดียิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน และเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผูศึ้กษาจึงไดข้ออนุมติัจดัซ้ือเคร่ืองพิมพบ์าร์โคด้ 
เคร่ืองสแกนบาร์โคด้ โน้ตบุ๊ก (Notebook) ปากกาส าหรับเซ็นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และกระดาษ
สต๊ิกเกอร์ลาเบล เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการรับ และจ่ายวสัดุส านกังาน หลกัการท างานคล้ายๆ กบั
ระบบเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) คือ มีการเช็คสต็อกผ่านระบบ และตดัจ่ายผ่านเคร่ืองสแกนบาร์โคด้ 
ขั้นตอนในการใชง้าน มีดงัน้ี 
 1)  เจา้ของเร่ืองเขา้สู่ระบบคลิกรายการ และกรอกจ านวนท่ีตอ้งการเบิก 
 2)  กดบนัทึกรายการเบิกวสัดุ 
 3)  ทุกคร้ังท่ีเจ้าของเร่ืองท าการเบิก จะมี SMS แจ้งไปยงัหัวหน้าเจ้าท่ีพสัดุ เพื่อ
ด าเนินการอนุมติัเลขท่ีใบเบิกนั้นๆ 
 4) เม่ือหวัหนา้เจา้ท่ีพสัดุท าการอนุมติั จะมี SMS แจง้กลบัไปยงัเจา้ของเร่ือง เพื่อแจง้
วนัเวลา และสถานท่ีในการรับวสัดุ 
 5)  เจา้หน้าท่ีพสัดุ ใช้เคร่ืองสแกนบาร์โคด้สแกนจ่ายวสัดุออก และให้เจา้ของเร่ือง
เซ็นรับวสัดุผา่นแอพพลิเคชัน่ (Application) เพื่อเป็นการยนืยนัตวัตน 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ: 2 สัปดาห์ 
 งบประมาณในการด าเนินการ:  
 1)  ค่าจา้งโปรแกรมเมอร์พร้อมดูแลระบบตลอดการใชง้าน 35,000 บาท 
 2)  ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองสแกนบาร์โคด้ ราคา 8,900 บาท 
 3)  ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพบ์าร์โคด้ ราคา 12,000 บาท 
 4)  ค่าจดัส่ง SMS ราคา 300 บาทต่อปี ไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังในการส่งขอ้ความ 
 5)  ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ (Notebook) ราคา 8,900 บาท 
 6) ปากกาเซ็นช่ือผา่นระบบหนา้จอสัมผสั (Touch screen) ราคา 900 บาท 
 7) กระดาษสต๊ิกเกอร์ลาเบล จ านวน 2 มว้นๆ ละ 750 บาท  
 การประเมินผล: ประสิทธิภาพในการเขา้ใช้งานในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที และจากแบบสอบถามวดัระดับความพึงพอใจหลังท าโครงการตาม               
ค่าเกณฑช้ี์วดัไม่ต ่ากวา่ 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 
 Discovery: จากการสัมภาษณ์ในขอ้ท่ี 3 พบว่า อยากเห็นการพฒันาระบบเบิกวสัดุ
ออนไลน์ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ เช่น เบิกวสัดุโดยท่ีไม่ตอ้งพิมพใ์บเบิก ถึงวนัรับวสัดุสามารถ 
มารับไดเ้ลย 
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 Dream: ผูม้ารับบริการเกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเพิ่มมากข้ึน ลดความ
ซ ้ าซอ้นในการท างาน 
 Design: การออกแบบระบบให้สามารถเขา้ใชง้านง่าย และมีการส่ง SMS แจง้เตือน
เจา้ของเร่ืองเม่ือเอกสารไดรั้บการอนุมติัเลขท่ีใบเบิกแลว้ พร้อมแจง้วนัเวลาและสถานท่ีในการเบิก 
ผูม้ารับบริการใชร้ะยะเวลาในการเบิกไม่เกิน 5 นาที 
 Destiny: มอบหมายให้โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นผูอ้อกแบบ โดยให้ผูม้ารับ
บริการใชง้านไดส้ะดวก และอยูภ่ายใตร้ะเบียบพสัดุ 
 
 3) โครงการรายงานผลการเบิกจ่ายวสัดุ 
 ที่มา: จากผลการสัมภาษณ์ในค าถามข้อท่ี 2 ได้ปัจจัยท่ีเป็นจุดโดดเด่นข้อท่ี 10                  
คือ สามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้เช่น จ านวนวสัดุคงเหลือ  
 วตัถุประสงค์:  
 1) เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถทราบจ านวนวสัดุคงเหลือแต่ละรายการ                 
 2) ผูใ้ชง้านสามารถวางแผนการใชง้านไดส้ะดวกเพิ่มมากยิง่ข้ึน  
 3) ระบบสามารถรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสของแต่ละหน่วยงานได ้ 
 4) เป็นฐานขอ้มูลในการจดัท าแผนจดัซ้ือวสัดุส านกังานในปีงบประมาณถดัไป 
 5) สามารถรายงานผล ณ วนัส้ินงวดการเบิกจ่ายวสัดุประจ าปีไดท้นัที 
 วธีิด าเนินการ:  
 1) จดัท าตารางรายงานขอ้มูลส่งให้กบัโปรแกรมเมอร์ (Programmer) เพื่อจดัท าระบบ
ตามแบบฟอร์มท่ีตอ้งการใหร้ายงาน  
 ระยะเวลาในการด าเนินการ: 1 สัปดาห์ 
 งบประมาณในการด าเนินงาน: ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
 การประเมินผล: ประสิทธิภาพในการเขา้ใช้งานในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์               
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที และจากแบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจหลงัท าโครงการตาม               
ค่าเกณฑช้ี์วดัไม่ต ่ากวา่ 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 
 1) ผูใ้ชง้านทราบจ านวนคงเหลือไดท้นัที 
 2) หากในระบบมีจ านวนน้อยกว่าความตอ้งการท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการใช้งาน สามารถ
ติดต่อเจา้หนา้ท่ีพสัดุไดใ้นทนัที เพื่อใหด้ าเนินการจดัซ้ือจดัหา 
 3) สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส และน าเสนอสารสนเทศให้กบั
ผูบ้ริหาร เพื่อรายงานค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 



76 

 

 4) สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานในแต่ละไตรมาส ด าเนินการจดัท าแผน
จดัซ้ือวสัดุส านกังานในปีงบประมาณถดัไป  
 Discovery: จากการสัมภาษณ์ในขอ้ 2 จุดโดดเด่นขอ้ท่ี 10 พบว่า สามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลได ้เช่น จ านวนวสัดุคงเหลือ 
 Dream: ผูใ้ชง้านในระบบสามารถทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในระบบไดท้นัที ผูบ้ริหาร
สามารถทราบขอ้มูลการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน สามารถรายงานผูบ้ริหารได้ทนัที และสามารถ
รายงานวสัดุคงเหลือประจ าปีไดท้นัที 
 Design: ออกแบบตารางในการจดัเก็บขอ้มูล  
 Destiny: ส่งตารางท่ีต้องการท ารายงาน (Report) ต่างๆ ให้กับโปรแกรมเมอร์ 
(Programmer) เพื่อสร้างฐานขอ้มูลตามลกัษณะของการใชง้านตามท่ีออกแบบไว ้
  
 3.3 ผลการด าเนินโครงการ (Destiny) 
  หลงัจากด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการเรียบร้อยแลว้ พบว่า ผูม้ารับบริการมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน ในระยะท่ี 1 และ 2 เม่ือเขา้ใช้งานในระบบเบิกจ่ายออนไลน์ ผูม้ารับ
บริการจะตอ้งน าใบเบิกพสัดุส่งท่ีงานพสัดุ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ 15-20 นาที เม่ือจดัท า
โครงการทั้ง 3 โครงการแลว้ พบวา่ ผูม้ารับบริการสามารถด าเนินการไดเ้สร็จเรียบร้อยในระยะเวลา  
4 นาที สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายวสัดุส านกังานเสนอผูบ้ริหารไดใ้นระยะเวลา 10 นาที และ            
มีระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุดจากทุกขอ้ค าถาม ตามตวัช้ีวดั (KPI) ค่าเกณฑ์ช้ีวดัไม่ต ่ากว่า 
4.50 จากคะแนนเตม็ 5 (ตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11) ภายหลงัการท าโครงการ ทั้ง 3 โครงการ  
  นอกจากน้ีระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ยงัไดรั้บการยกยอ่งและเสนอให้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practice) ของกลุ่มงานคลงัและพสัดุ ในการประชุมบุคลากรสายสนบัสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลตามมติ                
ท่ีประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2559 ในวาระท่ี 2 รับรองรายงาน                   
การประชุมบุคลากรสายสนบัสนุนคณะศึกษาศาสตร์ ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
  เม่ือจดัท าโครงการทั้ง 3 โครงการแลว้ พบวา่ ผูม้ารับบริการสามารถด าเนินการไดเ้สร็จ
เรียบร้อยในระยะเวลา  4 นาที ดงัตารางท่ี 6  
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ตารางที ่6 ประสิทธิภาพในการเขา้ใชง้านในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
 

 
 
 จากตารางท่ี 6 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลการเขา้ใช้งานจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 22 คน 
พบวา่ สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้จากการจดัท าโครงการทั้ง 3 โครงการ ท าให้ผูม้ารับ
บริการสามารถเข้าใช้งานในระบบได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4 นาที                     
ซ่ึงเป็นไปตามค่าตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีก าหนดไว ้
 
4. ผลการด าเนินแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลการสายสนับสนุน                         
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 สรุปผลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ก่อนและหลังการท าโครงการเบิกจ่ายวสัดุ
ออนไลน์ จ  านวน 22 คน 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
โดยแยกค าถามออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) การให้บริการด้านบุคลากร และ 2) การให้บริการ                  
ดา้นระบบ การใหบ้ริการดา้นบุคลากรไดจ้ากขอ้ท่ี1 จากจุดร่วมขอ้ท่ี 2, 3, 4 และจุดโดดเด่น 1, 4, 5, 
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7, 9, 10, 15 และขอ้ท่ี 2 จากจุดโดดเด่นท่ี 15 และการให้บริการดา้นระบบไดจ้ากขอ้ท่ี 2 จากจุดร่วม 
ขอ้ท่ี 1, 3, 5 และจุดโดดเด่น ขอ้ท่ี 1, 3, 6, 7, 10 
 ภายหลงัด าเนินการตามโครงการกิจกรรม ทั้ง 3 โครงการ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี   
1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซ่ึงไดผ้ลการด าเนินงานดงัน้ี 
 
ตารางที ่10  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการระบบเบิกจ่ายออนไลน์ก่อนและ                  
 หลงัการท าโครงการดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
 
ล าดับ
ที่ 

รายการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

S.D. การแปลผล 

1 เจ้าหน้า ท่ีพัส ดุสามารถให้ค  าแนะน า
เก่ียวกับขั้นตอนของระเบียบพัสดุ และ
สามา รถอ ธิบ า ย ใน เ ร่ื อ ง ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง          
ใหท้ราบไดดี้ 

ก่อน 3.83 0.699 มาก 

หลงั 4.77 0.429 มากท่ีสุด 

2 เจ้าหน้า ท่ีพัสดุสามารถให้บริการด้วย                  
ความรวดเร็ว 

ก่อน 3.90 0.803 มาก 
หลงั 5.00 .000 มากท่ีสุด 

3 เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการก ากบัติดตามงานดี ก่อน 3.73 0.868 มาก 
หลงั 4.73 0.456 มากท่ีสุด 

4 เ จ้ า หน้ า ท่ี พัส ดุ ต ร ง ต่ อ เ ว ล า ใน ก า ร
ปฏิบติังาน 

ก่อน 3.83 0.699 มาก 
หลงั 4.86 0.351 มากท่ีสุด 

5 เจา้หนา้ท่ีพสัดุยิม้แยม้แจ่มใส ก่อน 3.97 0.669 มาก 
หลงั 4.82 0.395 มากท่ีสุด 

6 เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

ในการปฏิบติังาน 
ก่อน 3.90 0.759 มาก 
หลงั 4.68 0.477 มากท่ีสุด 

7 เจ้าหน้าท่ีพัสดุให้บริการด้วยความเป็น
กนัเอง 

ก่อน 4.03 0.669 มาก 
หลงั 4.86 0.351 มากท่ีสุด 

8 เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ก่อน 3.93 0.691 มาก 
หลงั 5.00 .000 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่10  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการระบบเบิกจ่ายออนไลน์ก่อนและ                                    
 หลงัการท าโครงการดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

รายการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

S.D. การแปลผล 

9 เจ้าหน้า ท่ีพัส ดุสามารถให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบั ชนิด ประเภท ขนาด หรือลกัษณะ
ของวัสดุกับผู ้มารับบริการได้ตรงตาม 
ความตอ้งการ 

ก่อน 3.83 0.699 มาก 

หลงั 4.77 0.429 มากท่ีสุด 

10 เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถตอบค าถามไดเ้ขา้ใจ 
และตรงประเด็น 

ก่อน 3.83 0.699 มาก 
หลงั 4.77 0.429 มากท่ีสุด 

11 เ จ้าหน้า ท่ีพัส ดุ มีว ัส ดุไว้บ ริการอย่า ง
เพียงพอกบัความตอ้งการ 

ก่อน 4.03 0.718 มาก 
หลงั 4.55 0.596 มากท่ีสุด 

ผลรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าทีก่่อนท าโครงการ 3.92 0.578 มาก 
ผลรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หลงัท าโครงการ 4.80 0.209 มากท่ีสุด 

 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 10 พบว่า ผลรวมการให้บริการดา้นเจา้หน้าท่ีหลงัการท า
โครงการมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X = 4.80, S.D. = 0.209) ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เพิ่มมากข้ึนจากก่อนการท าโครงการทุกขอ้ค าถาม 
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ตารางที ่11  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการระบบเบิกจ่ายออนไลน์ก่อนและ                  
 หลงัการท าโครงการดา้นการใหบ้ริการของระบบ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

S.D. การแปลผล 

12 ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก 
รวดเร็ว ใชง้านง่าย และทนัสมยั 

ก่อน 4.03 0.718 มาก 
หลงั 4.86 0.351 มากท่ีสุด 

13 สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้ ก่อน 4.23 0.728 มาก 
หลงั 4.95 0.213 มากท่ีสุด 

14 มีระบบ SMS แจ้งเตือนวนัเวลาสถานท่ี          
ในการรับวสัดุ และยืนยนัการอนุมติัเลขท่ี         
ใบเบิก 

ก่อน 3.80 1.064 มาก 

หลงั 4.77 0.528 มากท่ีสุด 

15 สามารถน าเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ช ้
ในการปฏิบติังาน 

ก่อน 4.07 0.740 มาก 
หลงั 4.91 0.294 มากท่ีสุด 

16 มีรายละเอียดแจ้งให้ทราบชัดเจน เช่น 
รูปภาพ รหสัวสัดุ และรายการวสัดุ 

ก่อน 4.07 0.740 มาก 
หลงั 5.00 .000 มากท่ีสุด 

17 ระบบมีความสะดวก สามารถเข้าใช้งาน 
ไดทุ้กท่ี 

ก่อน 4.07 0.282 มาก 
หลงั 4.91 0.294 มากท่ีสุด 

18 ผู้มารับบริการได้รับความสะดวก และ
ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ก่อน 4.27 0.640 มาก 
หลงั 4.86 0.351 มากท่ีสุด 

19 สามารถตรวจสอบได้ เช่น จ านวนวสัดุ
คงเหลือในคลงั 

ก่อน 4.20 0.664 มาก 
หลงั 4.86 0.351 มากท่ีสุด 

ผลรวมด้านการให้บริการของระบบก่อนท าโครงการ 4.09 0.626 มาก 
ผลรวมด้านการให้บริการของระบบหลงัท าโครงการ 4.84 0.157 มากท่ีสุด 

 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 11 พบว่า ผลรวมการให้บริการดา้นเจา้หน้าท่ีหลงัการท า
โครงการมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X = 4.87, S.D. = 0.157) ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เพิ่มมากข้ึนจากก่อนการท าโครงการทุกขอ้ค าถาม  
 จากตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11 สามารถท าการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน 
ก่อนและหลงัท าโครงการ ดงัภาพท่ี 7 และภาพท่ี 8 
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กราฟเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจก่อนและหลงัการจดัท าโครงการ 
ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

 

 
 
ภาพที ่7  กราฟเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจก่อนและหลงัการจดัท าโครงการดา้นการใหบ้ริการ
  ของเจา้หนา้ท่ี 
 
 จากภาพท่ี 7 ขอ้ค าถามของแบบสอบถามมีดงัน้ี 
 1) เจา้หน้าท่ีพสัดุสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ และสามารถ
อธิบายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบไดดี้ 
 2) เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 
 3) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการก ากบัติดตามงานดี 
 4) เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน 
 5) เจา้หนา้ท่ีพสัดุยิม้แยม้แจ่มใส 
 6) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความยดืหยุน่ผอ่นปรนในการปฏิบติังาน 
 7) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเป็นกนัเอง 

84 
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 8) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 
 9) เจา้หน้าท่ีพสัดุสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั ชนิด ประเภท ขนาด หรือลกัษณะของ
วสัดุกบัผูม้ารับบริการไดต้รงตามความตอ้งการ 
 10) เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารตอบค าถามไดเ้ขา้ใจ และตรงประเด็น 
 11) เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีวสัดุไวบ้ริการอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ 
 
กราฟเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจก่อนและหลงัการจดัท าโครงการดา้นการใหบ้ริการของระบบ 
 

 
 
ภาพที ่7  กราฟเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจก่อนและหลังการจดัท าโครงการด้านการให ้               
  บริการของระบบ 
 
 จากภาพท่ี 8 ขอ้ค าถามของแบบสอบถามมีดงัน้ี 
 1)  ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย และทนัสมยั 
 2) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้
 3) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้
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 4) สามารถน าเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
 5) มีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน เช่น รูปภาพ รหสัวสัดุ และรายการวสัดุ 
 6) ระบบมีความสะดวก สามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี 
 7) ระบบมีความสะดวก สามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี 
 8) ผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวก และความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่5  
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาเร่ืองแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
โดยใช้สุนทรียสาธก: กรณีศึกษาบุคลากรสายสนบัสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น            
มีวตัถุประสงค์เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ และ                 
เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ จากนั้นน าประสบการณ์เชิงบวกท่ีคน้พบ
มาสร้างประสบการณ์เชิงบวกในการปฏิบัติงาน และโครงการกิจกรรม โดยการสัมภาษณ์                    
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 22 คน แลว้น าผลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม และปัจจยั
ท่ีเป็นจุดโดดเด่น โดยเช่ือมโยงกบัทฤษฎีสออ่าร์ (SOAR) จากผลการศึกษาไดแ้นวทางในการเพิ่ม
ความพึงพอใจในการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงจะสรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
1. สรุปผลการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ของ                
 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ผลการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ของบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น                 
มีดงัน้ี 
 เจ้าหน้าท่ีพัสดุใส่ใจการให้บริการ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติังาน มีการก ากบัติดตามงานดี ให้บริการดว้ยความเต็มใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส สามารถให้แนะน า
เก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั ชนิด ประเภท ขนาด หรือลกัษณะของวสัดุ 
ให้ความช่วยเหลือในงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว                
ใชง้านง่าย และทนัสมยั สามารถน าเทคโนโลยเีขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ระบบแจง้จ านวน
วสัดุคงเหลือในคลงั สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร                 
มีรายการวสัดุให้เลือกจ านวนหลายรายการ สามารถวางแผนการใช้งานวสัดุล่วงหน้าได ้สามารถ 
เขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี สามารถคลิกในระบบไดท้นัที มีระบบ SMS แจง้เตือน วนัเวลา สถานท่ีในการ 
รับวสัดุ และยืนยนัการอนุมติัเลขท่ีใบเบิก ระบบไม่พบปัญหา Error เป็นระบบท่ีช่วยสนับสนุน             
ในด้านการเรียนการสอน และผูม้ารับบริการได้รับวสัดุตรงตามความต้องการ ท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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2. สรุปแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน                     
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 จากประสบการณ์เชิงบวกการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ กรณีศึกษาบุคลากร      
สายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงน าขอ้มูลมาเช่ือมโยงกับทฤษฎีสออ่าร์ 
(SOAR) ซ่ึงสามารถด าเนินการจดัท าแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลกร            
สายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) เพิ่มรูปภาพ
เพื่อความสะดวกในการคน้หา 2) เบิกจ่ายออนไลน์ไร้กระดาษเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน และ 
3) รายงานผลการเบิกจ่ายวสัดุ ซ่ึงแนวทางทั้ งหมดได้จัดท าเป็นโครงการและกิจกรรม โดย                      
รายละเอียดในการสร้างประสบการณ์เชิงบวก  และแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ นอกจากน้ียงัสามารถน ามาพนันาระบบให้ดียิ่งข้ึนไดจ้ากการ
จดัท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
 หลงัจากด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการเรียบร้อยแลว้ พบวา่ ผูม้ารับบริการมีความสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน ในระยะท่ี 1 และ 2 เม่ือเขา้ใช้งานในระบบเบิกจ่ายออนไลน์ ผูม้ารับบริการ
จะต้องน าใบเบิกพสัดุส่งท่ีงานพสัดุ ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 15-20 นาที เม่ือจดัท า
โครงการทั้ง 3 โครงการแลว้ พบวา่ ผูม้ารับบริการสามารถด าเนินการไดเ้สร็จเรียบร้อยภายในเวลา  
5 นาที และมีระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุดจากทุกขอ้ค าถาม ตามตวัช้ีวดั (KPI) ค่าเกณฑ์ช้ีวดั
ไม่ต ่ากวา่ 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 (ตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11) ภายหลงัการท าโครงการ ทั้ง 3 โครงการ  
 นอกจากน้ีระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ ยงัได้รับการยกย่องและเสนอให้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practice) ของกลุ่มงานคลงัและพสัดุ ในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลตามมติ                
ท่ีประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2559 ในวาระท่ี 2 รับรองรายงาน                   
การประชุมบุคลากรสายสนบัสนุนคณะศึกษาศาสตร์ ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
 
3. การอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางในการเพิ่มความสามารถของพนักงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกค้าของบริษทัทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด สาขาโลตสัเอ็กซ์ตร้าขอนแก่น พบว่า การจดัท า             
แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการกบัทางบริษทัฯ ไดก้ าหนดกิจกรรมเป็น
แผนปฏิบติังาน 2 โครงการ คือ โครงการท่ี 1 แชร์เคส และโครงการท่ี 2 เติมหวาน ซ่ึงคาดว่าหลงั
ด าเนินโครงการแล้วพนกังานจะมีขีดความสามารถสูงข้ึน จนท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการมากข้ึน (อนญัญา โพธ์ิร้อย, 2557) 
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 การศึกษาเร่ือง การประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้: กรณีศึกษา
ร้านขายยา J&J พบวา่ แนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการรักษา
ฐานลูกคา้เก่า ขยายผลในการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านในอนาคต ไดด้ าเนิน
โครงการในการพนันาปรับปรุงร้านขายยาทั้ งส้ิน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “รักสะอาด
สุนทรีย”์ 2) โครงการ “มองเห็นง่าย” 3) โครงการ “ความคุม้ค่า” 4) โครงการ “การให้ค  าปรึกษา”             
5) โครงการ “ความครบครัน” หลงัจากด าเนินโครงการแลว้ท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และ             
การด าเนินโครงการทั้ง 5 โครงการนั้น สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ไดป้ระสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี (ณปภชั พวงพนัธ์, 2556) 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีพสัดุใส่ใจการให้บริการ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีการก ากับติดตามงานดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้ งน้ีเพราะ 
บรรยากาศในการท างานเป็นกนัเอง อยูร่่วมกนัเสมือนครอบครัว ญาติพี่นอ้ง มีความรักความสามคัคี
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการท างานเป็นทีม และมีโครงการพนันาองค์กรประจ าปี (Organization 
Development: OD) เพื่อสร้างความรักความสามคัคีในองค์กร ด้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์
อ านวยความสะดวก ผูบ้ริหารให้การสนับสนุน ตอบสนองความต้องการผูม้ารับบริการ และ                
ดา้นผูม้ารับริการไดรั้บวสัดุตรงตามความตอ้งการ และเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาดงัน้ี 
 การ ศึกษา เ ร่ื อง  ความพึ งพอใจ ต่อการให้บ ริก ารง านพัส ดุ  คณะ เภสัชศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า ระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการงานพสัดุ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดา้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง และดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (นนัทวนิุ ธุระพระ, 2552)   
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ควรศึกษาวจิยัเชิงเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
ระหวา่งบุคลากรสายสนบัสนุนกบัอาจารย ์
 4.2 ควรศึกษาวิจัยและพันนา (R&D) เพื่อพันนาคู่มือ และรูปแบบการให้บริการ                  
การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
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ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่1: ชอบการบริการ บริการดี และรวดเร็ว  
ผู้ศึกษา: เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดีอยา่งไร  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 1: ยกตวัอย่างเช่น เม่ือไปขอใช้บริการขอเบิกวสัดุ เจา้หน้าท่ีก็ให้ค  าแนะน า                
ในเร่ืองต่างๆ ดี ท าใหเ้กิดเขา้ใจง่าย และยงัไดข้องครบตามท่ีตอ้งการ 
ผู้ศึกษา: เจา้หนา้แนะน าเร่ืองอะไรบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 1: ตวัอยา่งเช่น ขั้นตอนการเบิกวสัดุ เจา้หน้าท่ีจะแนะน าการกรอกแบบฟอร์ม           
มีแคตตาล็อคให้ดูตวัอย่างรายการท่ีจะเบิก ถ้าเป็นเร่ืองการสั่งซ้ือ เจา้หน้าท่ีก็จะแนะน าเก่ียวกับ
ระเบียบในการสั่งซ้ือ  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 1: 1) เจา้หน้าท่ีให้บริการท่ีดี 2) เจา้หน้าท่ีให้บริการท่ีรวดเร็ว                
3) เจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ 4) ผูม้ารับบริการไดรั้บวสัดุครบตาม
ความตอ้งการ 5) มีแคตตาล็อครายการวสัดุส านกังาน  
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่1: ตอนท่ียงัไม่มีระบบออนไลน์ พสัดุก็ใหบ้ริการดี เม่ือมีระบบออนไลน์ซ่ึงเป็น
เหมือนการบริการแบบ One Stop Service ซ่ึงน าระบบมาใชก้็ท  าให้สะดวกยิ่งข้ึน สามารถเบิกวสัดุ  
ท่ีไหนก็ได ้แมก้ระทัง่นัง่ในห้องท างานก็สามารถท าการเบิกได ้โดยไม่ตอ้งเดินไปหยิบแบบฟอร์ม
มากรอก ท าให้ประหยดักระดาษ ไม่ตอ้งใช้กระดาษ ประหยดัเวลาในการท างานข้ึนท าให้รักษา
ส่ิงแวดลอ้มไปดว้ย 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 1: 1) เจา้หน้าท่ีพสัดุใส่ใจในการให้บริการ 2) ไม่ตอ้งกรอก
แบบฟอร์ม 3) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และใชง้านง่าย 4) สามารถลดขั้นตอน
ในการปฏิบติังาน 5) อยูท่ี่ใดก็สามารถเบิกวสัดุได ้
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งไรบา้ง   
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 1: ตอนน้ีเพิ่งพฒันาระบบการเบิกจ่ายออนไลน์ อยากให้พสัดุได้พฒันาหรือ             
เพิ่มระบบอ่ืนๆ ทุกอยา่งท่ีมี หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ และบุคลากรในหน่วยงานพสัดุ สามารถ
ท างานแทนกนัได ้สามารถท าหนา้ท่ีเบิกจ่ายแทนกนัไดทุ้กคนในงานพสัดุ  
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 1: 1) อยากให้พฒันาระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานพสัดุ                   
2) อยากใหบุ้คลากรในหน่วยงานพสัดุสามารถท างานแทนกนัได ้
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่2: ประทบัผูใ้หบ้ริการมาก  
ผู้ศึกษา: ประทบัใจผูใ้หบ้ริการมาก ประทบัใจอยา่งไร  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 2: สมยัท่ีมาท างานใหม่ๆ เคยไปติดต่อขอเบิกพสัดุ ซ่ึงไม่รู้ว่าตอ้งมีการกรอก
แบบฟอร์ม จึงเดินไปถามเจา้หน้าท่ีว่าแบบฟอร์มอยู่ท่ีไหน ซ่ึงจะได้ค  าตอบว่าแบบฟอร์มจะอยู ่             
ตรงกลาง ซ่ึงเม่ือก่อนไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ หรือประเภทของแบบฟอร์มว่าเป็นของหน่วยงานใด 
จากนั้นจึงเดินเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีพสัดุ เร่ืองการเบิกพัสดุมีขั้นตอนในการเบิกอย่างไร 
เจา้หนา้ท่ีก็จะหยิบใบเบิกมาให้ หากไม่มีพสัดุในสต็อก เจา้หนา้ท่ีจะแนะน าวา่ ให้กรอกแบบฟอร์ม
ใบรายงานขอซ้ือขอจา้ง พร้อมกบัแนะน าวา่ให้ระบุชนิด ขนาด หรือลกัษณะท่ีตอ้งการ นอกจากนั้น 
เจ้าหน้าท่ีแนะน าวงเงินในการซ้ือแต่ละคร้ัง หากซ้ือพสัดุท่ีมีราคาเกิน 10,000 บาท จะต้องน า
หนังสือข้อตกลงซ้ือขายให้ทางร้านลงนาม จึงเกิดความประทับใจเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงคอยแนะน า                 
การจดัซ้ือท่ีถูกระเบียบตามขั้นตอนของพสัดุ  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 2: 1) เจ้าหน้าท่ีพสัดุใส่ใจการให้บริการ 2) เจ้าหน้าท่ี                      
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ 3) เจา้หน้าท่ีสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั ชนิด 
ประเภท ขนาด หรือลกัษณะของวสัดุท่ีผูม้ารับบริการตอ้งการได ้
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่2: ระบบเบิกออนไลน์มีความสะดวก กรวดเร็ว บางคร้ังท างานจนไม่ไดเ้ช็ควสัดุ
ส านักงานท่ีเบิกมาสต็อกไวใ้ช้งานหมด บางคร้ังลืมวนัท่ี และเวลาเบิก ท าให้เกิดความล่าช้า             
ในการท างาน ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาจะตอ้งเดินข้ึนท่ีชั้น 3 ท่ีห้องพสัดุ เพื่อกรอกแบบฟอร์มเบิกพสัดุ 
แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มแลว้ สามารถคลิกเบิกในคอมพิวเตอร์ และท าให้ทราบทนัทีวา่
ของในสตอ็กมีจ านวนเท่าไหร่ ตวัอยา่งเช่น ขอเบิกกระดาษ 5 รีม ก็ท  าให้ทราบทนัทีเลยวา่ กระดาษ
เหลืออยู่ในสต็อกจ านวนเท่าไหร่ หรือแมแ้ต่วสัดุรายการอ่ืนๆ ระบบเบิกจ่ายออนไลน์จะแจง้ให้
ทราบทนัที จึงท าให้เกิดความสะดวกในการท างานมากข้ึน การให้บริการของเจา้หน้าท่ีพสัดุ และ
ผูรั้บบริการ มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี ยงัมีระบบ SMS แจง้เตือนส่งไปยงัมือถือ
ของผูรั้บบริการ เม่ือใบเบิกไดรั้บการอนุมติัแลว้ ในระบบการแจง้เตือนจะแจง้วนัเวลา และสถานท่ี 
รับพสัดุ จึงท าใหเ้กิดความสะดวก และรวดเร็วในการใชง้าน และมารับบริการ 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 2: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และ                 
ใช้งานง่าย 2) ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม 3) ท าให้ทราบทันทีว่าของในสต็อกมีจ านวนเท่าไหร่                  
4) มีระบบ SMS แจง้เตือน 5) ผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวกและความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งไรบา้ง   
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 2: ปัจจุบนัน้ีพสัดุปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัดี ก็อยากให้ปรับปรุงเร่ืองการตรวจรับ
วสัดุ เม่ือเจา้ของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการซ้ือพสัดุเสร็จเรียบร้อย ควรจดัท าเอกสารการตรวจรับ
ใหค้ณะกรรมการตรวจรับลงนามไม่เกิน 1 สัปดาห์ หากน าเอกสารตรวจรับมาให้ลงนามในภายหลงั 
กรรมการตรวจรับอาจจะลืมรายการท่ีขอซ้ือพสัดุ และไม่ทราบว่ารายการน้ีท าเร่ืองขออนุมติัซ้ือ
ตั้งแต่เม่ือไหร่ หากปรับปรุงเร่ืองการจดัท าหนงัสือเสนอคณะกรรมการตรวจรับรวดเร็วข้ึน จะท าให้
งานดีข้ึน  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 2: 1) อยากให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุจดัท าเอกสารตรวจรับเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับลงนามภายใน 7 วนัท าการ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 3: ในอดีตท่ีผ่านมา ได้ติดต่อกับงานพสัดุน้อยมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า               
นานๆ คร้ัง ถึงจะใชบ้ริการเบิกวสัดุส านกังาน ส่วนดา้นเจา้หนา้ท่ีก็มีความเป็นกนัเองดี  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่3: 1) เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการเป็นกนัเอง 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่3: ทนัสมยั รวดเร็ว  
ผู้ศึกษา:  ระบบมีความทนัสมยั และรวดเร็ว อยา่งไรบา้งคะ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่3: ระบบเบิกจ่ายออนไลน์เขา้กบัยคุสภาวะในปัจจุบนั สามารถน าเทคโนโลยีมา
ใชใ้นการท างาน น ามาพฒันางาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยคุปัจจุบนัน้ี  
ผู้ศึกษา: ระบบมีความรวดเร็วอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่3: รวดเร็ว หมายถึง การลดขั้นตอนในการท างาน ซ่ึงในอดีตผูรั้บบริการจะตอ้ง
เดินไปหาเจ้าหน้าท่ี เพื่อกรอกแบบฟอร์มส่ง จากนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอย 2-3 วนั                   
จึงจะไดรั้บวสัดุ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีการลดขั้นตอนการท างาน นัน่ก็คือ สามารถกรอกขอ้มูลผา่นระบบ 
และ น าใบเบิกพสัดุ ส่งให้กบัเจา้หน้าท่ีพสัดุได้เลย โดยไม่ตอ้งผ่านหัวหน้างาน เม่ือใบเบิกพสัดุ
ไดรั้บการอนุมติั จะมีระบบ SMS แจง้เตือนกลบัมาท่ีเบอร์โทรศพัท ์ท าให้เกิดความเร็วมากยิ่งข้ึน 
และดีมาก สามารถลดขั้นตอนในการท างาน นอกจากน้ียงัใชท้รัพยากรบุคคลนอ้ยลงดว้ย  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่3: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความทนัสมยั และมีความรวดเร็ว 
2) สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน 3) ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม 4) สามารถลดขั้นตอน              
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ในการท างาน 5) มีระบบ SMS แจง้เตือน 6) ใช้ทรัพยากรบุคคลน้อยลง 7) ไม่เกิดความซับซ้อน               
ในการปฏิบติังาน  
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 3: ปัจจุบนัน้ีงานพสัดุอยู่ในระบบออกแบบได้ดี ส่วนด้านการให้บริการของ
เจา้หน้าท่ี มีความรวดเร็ว นอกจากน้ีสายอาจารยผ์ูส้อนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีพสัดุ ซ่ึงสังเกตได้จากการได้รับค าชมเชย ด้านระบบดีมาก ด้านจิตบริการรวดเร็ว 
เจา้หนา้ท่ีน่ารักทุกคน มีจิตบริการดี  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 3: 1) เจา้หน้าท่ีพสัดุให้บริการรวดเร็ว 2) เจา้หน้าท่ีพสัดุมีจิต
บริการท่ีดี 3) สายอาจารยผ์ูส้อนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ จึงไดรั้บค าชม 4) ระบบเบิกจ่าย
ออนไลน์ออกแบบการใชง้านไดดี้ 5) เจา้หนา้ท่ีน่ารักทุกคน 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้สัมภาษณ์คนที่ 4: ส่ิงแรกท่ีประทบัใจคือ เพื่อนร่วมงาน ส่ิงต่อมาก็คือการให้บริการ ตวัอยา่งเช่น 
เม่ือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใชพ้สัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความยืดหยุน่ผ่อนปรนในการปฏิบติังาน
สามารถจ่ายวสัดุล่วงหน้าก่อนถึงวนั เวลาท่ีก าหนด ผูป้ฏิบติังานก็สามารถด าเนินการให้เราได้
ทนัเวลา และผูม้ารับบริการไดว้สัดุครบตามความตอ้งการ  
ผู้ศึกษา: ประทบัใจเพื่อนร่วมงานอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 4: เจา้หน้าท่ีมีจิตบริการ ยิม้แยม้แจ่มใส ใจใส่เพื่อนร่วมงาน เม่ือเพื่อนร่วมงาน
ตอ้งการความช่วยเหลือ   
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 4: 1) เจา้หน้าท่ีมีความยืนหยุ่นผ่อนปรนในการปฏิบติังาน                  
2) ไดรั้บของครบตรงตามความตอ้งการ 3) เจา้หนา้ท่ีมีจิตบริการท่ีดี 4) เจา้หนา้ท่ีตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติังาน 5) เจา้หน้าท่ียิม้แยม้แจ่มใส 6) เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความเต็มใจ 7) เม่ือตอ้งการเบิก
วสัดุตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้สัมภาษณ์คนที ่4: ขั้นตอนการปฏิบติังานในอดีตคือ กรอกแบบฟอร์ม แต่ปัจจุบนัน้ีไดน้ าเอาระบบ
เบิกจ่ายออนไลน์เขา้มา จึงท าให้การเบิกจ่ายรวดเร็วทนัใจ สามารถกรอกรายละเอียดในระบบ และ
สั่งพิมพ ์และน าใบเบิกเสนอหวัหนา้พสัดุท าการอนุมติัท าใหเ้กิดรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
ผู้ศึกษา: ระบบมีความรวดเร็วอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่4: ค าวา่รวดเร็วซ่ึงก็หมายความวา่ เม่ือก่อนการท างานยงัใชเ้อกสาร แบบฟอร์ม
ในการกรอกขอ้มูลในการเบิกพสัดุ ท าให้เสียเวลาในการกรอกขอ้มูลโดยเฉล่ีย 15-20 นาที ปัจจุบนั
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พสัดุไดจ้ดัท าโปรแกรมน้ีข้ึน ทุกอยา่งส าเร็จภายในเวลา 5 นาที ถือวา่มีความรวดเร็วมากข้ึนในการ
ท างาน 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 4: 1) ปัจจุบนัการเบิกวสัดุไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม 2) ระบบ
เบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และใชง้านง่าย 3) ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน  
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 4: การพฒันาระบบเบิกจ่ายพสัดุปัจจุบนัน้ีดีมากแล้ว หากเพิ่มวนัเวลาและ
สถานท่ี ท่ีจะจ่ายวสัดุให้ทราบในระบบด้วยจะดีมากยิ่งข้ึน และควรเพิ่มรูปภาพ เพื่อให้สามารถ
ทราบลกัษณะของรายการพสัดุ ซ่ึงผูรั้บบริการเองจะไดเ้กิดการสับสนของวสัดุแต่ละรายการ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 4: 1) อยากให้เพิ่มในส่วนของ วนั เวลา และสถานท่ี ในระบบ  
2) อยากใหเ้พิ่มรูปภาพประกอบ  
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 5: ในอดีตยงัไม่มีระบบเบิกออนไลน์ หากตอ้งการเบิกวสัดุ ท่ีไม่ใช่ช่วงเวลา              
ท่ีพสัดุก าหนด เม่ือกรอกแบบฟอร์มขอเบิกพสัดุ เจา้หน้าท่ีทุกท่านให้ความเต็มใจให้บริการ รีบลุก
ออกจากโตะ๊ท างาน เพื่อไปจ่ายวสัดุให ้จึงท าใหรู้้สึกพึงพอใจต่อการใส่ใจบริการ ณ ปัจจุบนัพสัดุได้
จดัท าระบบเบิกจ่ายออนไลน์ท าใหท้  างานสะดวกมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะมี SMS ตอบกลบั ก็ท  าให้เกิด
ความทนัสมยั ท าใหเ้จา้ของเร่ืองไดรั้บการยนืยนัการอนุมติัใบเบิกวสัดุแลว้ และท าให้ทราบวนั เวลา 
และสถานท่ีในการรับวสัดุอีกดว้ย 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 5:  1) เม่ือตอ้งการเบิกวสัดุส านกังานตอ้งกรอกแบบฟอร์ม                 
ในเอกสาร 2) เจา้หน้าท่ีใส่ใจการให้บริการ 3) ปัจจุบนัมีระบบ SMS แจง้เตือน 3) ปัจจุบนัระบบ
เบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก และทนัสมยั 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 5: ระบบมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน สามารถทราบจ านวนของท่ีเหลือ            
ในคลงัทนั วา่แต่ละรายการคงเหลือจ านวนเท่าไหร่ และชอบการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้งาน โดยมี
การแจง้เตือนดว้ยระบบ SMS ยนืยนัการเบิกวสัดุ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 5: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก และรวดเร็ว 2) ท า
ใหท้ราบจ านวนสินคา้คงเหลือทนัที 3) มีระบบ SMS แจง้เตือน 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่5: ณ ปัจจุบนัน้ีมีระบบเขา้มาช่วยก็ท าให้ดีมากยิ่งข้ึน ส่วนดา้นเจา้หนา้ท่ีก็มีการ
ติดตามงานดี ใส่ใจการใหบ้ริการ 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 5: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ดีอยู่แลว้ ซ่ึงก็คือระบบท าให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใชง้าน 2) เจา้หน้าท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 3) เจา้หน้าใส่ใจ
การใหบ้ริการ  
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่6: ชอบการใหบ้ริการดา้นเจา้หนา้ท่ี  
ผู้ศึกษา: การใหบ้ริการดา้นเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งไรบา้งคะ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 6: เจา้หน้าท่ีมีการแนะน าว่าวสัดุรายการใดเบิกได ้และรายการใดไม่สามารถ
เบิกได้ ในอดีตมีการใช้แบบฟอร์มในการกรอกรายการเบิกวสัดุ ณ ปัจจุบนัน้ีพสัดุได้น าระบบ
เบิกจ่ายออนไลน์เขา้มาใช้งาน ท าให้ลดขั้นตอนการท างาน สะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลามากข้ึน 
นอกจากนั้น ก่อนเขา้ใช้งานในระบบเบิกจ่ายออนไลน์ เจา้หน้าท่ีพสัดุไดจ้ดัท าหนังสือเวียนแจง้ 
อบรมการใชร้ะบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ดว้ย ในช่วงแรกๆ ของการใชง้านระบบเกิดปัญหาเล็กนอ้ย 
ไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้เม่ือแจง้ไปยงัเจา้หน้าท่ีพสัดุ เจา้หน้าท่ีพสัดุก็ด าเนินการให้ในทนัที 
จึงสามารถเขา้ใชง้านไดป้กติ และมีขอ้ความแจง้เตือนใหไ้ปรับวสัดุ ซ่ึงเป็นการพฒันางานท่ีดี  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที่ 6: 1) เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าวสัดุแต่ละรายการวา่รายการใดเบิก
ได้หรือไม่ได้ 2) ปัจจุบันเม่ือน าระบบเบิกจ่ายออนไลน์มาใช้ท าให้สามารถลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานได ้3) เม่ือตอ้งการเบิกวสัดุตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร 4) เจา้หน้าท่ีมีการจดัอบรม
เก่ียวกบัการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 5) เจา้หน้าท่ีให้บริการรวดเร็ว 6) ปัจจุบนัมีระบบ 
SMS แจง้เตือน 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 6: ส่ิงท่ีประทับใจก็คือ ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม เหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 
นอกจากนั้นมีรายการ และรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน ว่ารายการไหนมีจ านวนคงเหลือ                  
อยูเ่ท่าไหร่ ท่ีสามารถจะท ารายการเบิกได เพียงแค่คลิกก็สามารถใชง้านไดแ้ลว้ จึงท าให้เกิดสะดวก 
และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 6: 1) ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มเหมือนในอดีตท่ีผา่นมา 2) ระบบ
แจง้จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั 3) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ใช้งานง่ายและท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 6: ปัจจุบนัอยู่ในระดบัดี ดีกว่าในอดีตท่ีผ่านมาในด้านการเบิกวสัดุ แต่ส่ิงท่ี
อยากใหพ้ฒันาก็คือควรมีการพฒันาระบบอ่ืนเพิ่มข้ึน  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่6: 1) อยากใหมี้การพฒันาระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ 
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ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 7: เร่ืองท่ีประทบัใจก็คือ เร่ืองขออนุมติัสั่งซ้ือพสัดุ ได้รับพสัดุรวดเร็วมาก               
ไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอคอยนาน 
ผู้ศึกษา: มีความรวดเร็วดา้นไหนบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 7: ดา้นเจา้หนา้ท่ีพสัดุ เจา้หนา้สามารถด าเนินการในการจดัหาพสัดุทนัที เม่ือ
ไดรั้บการอนุมติัแลว้ ไม่ตอ้งรอพสัดุนาน และไดพ้สัดุครบตามท่ีตอ้งการ 
ผู้ศึกษา: มีดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่ อยา่งไร 
ผู้ ถูกสัมภาษณ์คนที่  7: ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ เจ้าหน้าใส่ใจการให้บริการดี มีการติดตาม 
ประสานงานกบัเจา้ของเร่ืองทุกคร้ัง เม่ือถึงวนั เวลาท่ีท าการเบิกวสัดุ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 7: 1) ผูม้ารับบริการท าเร่ืองขออนุมติจดัซ้ือวสัดุส านักงาน
รายการอ่ืนๆ เจา้หน้าท่ีสามารถด าเนินการให้ดว้ยความรวดเร็ว 2) ได้ของครบตามความตอ้งการ               
3) เจา้หนา้ท่ีใส่ใจการใหบ้ริการ 4) เจา้หนา้ท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 7: ระบบมีความสะดวก สามารถเขา้ใช้งานไดทุ้กท่ี และไม่ตอ้งมีคนลงนามใน
เอกสารหลายคน เจา้ของเร่ืองลงนามในเอกสารคนเดียว นอกจากนั้นระบบท าให้ทราบจ านวนวสัดุ
คงเหลือ ว่ามีเหลือในคลังจ านวนเท่าไหร่ เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามงาน ประสานงานเก่ียวกับ           
การเบิกจ่ายวสัดุ หรือเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัหาไดดี้ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 7: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และง่าย           
ต่อการใช้งาน 2) ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 3) เจา้หน้าท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 4) ระบบแจง้
จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั 5) ระบบมีความสะดวกสามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 7: ณ ปัจจุบนัน้ีดีอยู่แลว้ ตอนน้ีพสัดุไดมี้การพฒันาระบบเบิกจ่ายออนไลน์ ซ่ึง
ระบบน้ีก็ถือไดว้า่เป็นการพฒันาส่ิงท่ีดีแลว้ 
ผู้ศึกษา: ระบบดีอยา่งไร 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 7: ระบบใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อนในการเขา้ใชง้าน มีรายละเอียดแจง้ให้
ทราบชดัเจน มีความรวดเร็ว และไดว้สัดุรวดเร็ว และถา้จะให้ดียิ่งกวา่น้ี อยากให้มีการพฒันาระบบ
การจดัซ้ือออนไลน์เพิ่ม เหมือนกบัการเบิกจ่ายออนไลน์ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 7: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ดีอยู่แลว้ ซ่ึงก็คือ ระบบมีความ
สะดวก รวดเร็ว และใชง้านง่าย 2) มีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน 3) อยากให้เพิ่มระบบการจดัซ้ือ
ออนไลน ์
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ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่8: เจา้หนา้ท่ีก็บริการดี  
ผู้ศึกษา: เจา้หนา้ท่ีบริการดีอยา่งไร 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 8: ตวัอย่างเช่น จ่ายวสัดุให้รวดเร็ว บางคร้ังลืมไปรับวสัดุ เจา้หน้าท่ีก็มีการ
ติดตาม หรือติดต่อให้ไปรับวสัดุ ส่วนในระบบก็ท าให้เกิดความสะดวก เขา้ใชง้านไดง่้าย เน่ืองจาก
ในอดีตท่ีผ่านต้องไปหยิบแบบฟอร์ม เอกสารท่ีห้องพสัดุ แล้วกรอกรายละเอียดแต่ละรายการ               
กว่าจะด าเนินการเสร็จ เพราะตอ้งกรอกรหัส กรอกรายละเอียดรายการเบิกวสัดุ ท าให้เกิดความ
ยุง่ยาก แต่ในปัจจุบนัระบบท าใหใ้ชง้านง่ายข้ึน และสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 8: 1) เจา้หน้าท่ีใส่ใจการให้บริการ 2) เจา้หน้าท่ีให้บริการ
รวดเร็ว 3) เจา้หน้าท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 4) ปัจจุบนัเม่ือมีระบบเบิกจ่ายออนไลน์ท าให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย 4) เม่ือตอ้งการเบิกวสัดุผูม้ารับบริการตอ้งกรอกแบบฟอร์ม           
ในเอกสารซ่ึงรายละเอียดประกอบดว้ย รหัส ช่ือรายการวสัดุ จ  านวนท่ีตอ้งการเบิก และหน่วยนบั 
ท าใหเ้กิดความยุง่ยาก และเสียเวลา 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 8: ท าให้เบิกวสัดุง่าย ไม่เกิดความยุ่งยาก ท าให้มีความสะดวก และรวดเร็ว                 
ไม่ตอ้งเสียเวลาหารหสัเบิกพสัดุ เม่ือเบิกพสัดุไดค้รบตามความตอ้งการ ระบบเขา้ใชง้านง่าย 
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่8: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และใชง้าน
ง่าย 2) ไดข้องครบตามความตอ้งการ 3) ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน  
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 8: ในระบบมีจ านวนรายการมาก ถ้าหากรายการไหนมีจ านวน 0 ให้ระบบ              
ลบออก เน่ืองจากรายการเยอะ บอกคร้ังท าใหเ้สียเวลาในการคน้หา  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่8: 1) อยากใหต้ดัรายการท่ีเป็น 0 ออกจากระบบ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่9: ในอดีตท่ีผา่นมายงัเป็นระบบเอกสาร ยงัไม่มีความทนัสมยั ส่ิงท่ีประทบัใจก็
คือ ระดบัความพึงพอใจในอดีตท่ีผ่านมา การให้บริการของเจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัดี ปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแลงโดยไดน้ าเอาระบบออนไลน์เขา้มาใชง้าน การกรอกขอ้มูลสะดวกข้ึน การลงนามอนุมติั
ง่ายข้ึนเจา้ของเร่ืองสามารถลงนามเบิกไดเ้ลย ท าให้ลดขั้นตอนการท างานไดม้าก และท่ีส าคญัหาก
เจา้ของเร่ือง ลืมไปรับวสัดุตามวนั และเวลาดงักล่าว เจา้หนา้ท่ีจะเตรียมวสัดุท่ีขอเบิกไว ้และติดตาม
ใหม้ารับ จึงท าใหเ้กิดความประทบัใจในส่วนน้ี  
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 9: 1) เจา้หนา้ท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 2) ปัจจุบนัสามารถ             
ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 3) ปัจจุบนัระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และใชง้าน
ง่าย 4) เจา้หนา้ท่ีใส่ใจการใหบ้ริการ 5) ระบบเบิกจ่ายวสัดุในอดีตไม่มีความทนัสมยั 6) เม่ือตอ้งการ
เบิกวสัดุผูม้ารับบริการตอ้งกรอกแบบฟอร์ม 7) เจา้หนา้ท่ีจดัเตรียมวสัดุส านกังานให้ผูม้ารับบริการ                
ในกรณีท่ีผูม้ารับบริการไม่สะดวกมารับในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่9: ระบบมีความรวดเร็วดี เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จ ก็สามารถพิมพใ์บเบิกออกมาได้
เลย ไม่มีความซบัซอ้นของการเขา้ใชง้าน  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่9: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และใชง้านง่าย 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 9: ด้านการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อยากให้พสัดุจดัซ้ือวสัดุบางรายการ 
ตวัอยา่งเช่น กระดาษสต๊ิกเกอร์ ควรจดัซ้ือเขา้สต็อกไวใ้นคลงั เม่ือถึงคราวตอ้งใชง้าน จะตอ้งจดัท า
เร่ืองขอซ้ือทุกคร้ัง อยากใหเ้ตรียมส ารองไว ้เน่ืองจากงานวจิยัจะใชง้านค่อนขา้งบ่อย บางคร้ังอาจท า
ให้การท างานเกิดความล่าช้า เม่ือเวลาเร่งด่วนจ าเป็นตอ้งใช้ แต่ด าเนินการสั่งซ้ือไม่ทนั หากพสัดุ
ด าเนินการสต็อกไวใ้นคลงั เม่ือฝ่ายวิจยัจะตอ้งด าเนินการส่งงาน ส่งเอกสารวารสาร จดัท าติดป้าย 
จดัท าแฟ้ม จะท าใหเ้กิดความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 9: 1) อยากให้เพิ่มรายการกระดาษสต๊ิกเกอร์ในคลงั เพื่อส ารอง
ไวใ้ชง้าน 2) เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการท่ีดี 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 10: ในอดีตท่ีผ่านมาพสัดุท างานไดร้วดเร็วดี อาทิเช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือ 
การเบิกจ่ายพสัดุ เจา้หน้าท่ีก็ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว และใส่ใจการให้บริการ มีการติดตามงาน            
ท่ีดี ไม่มีปัญหาอะไร ทุกอยา่งราบร่ืนดี  
ผู้ศึกษา: เจา้หนา้ท่ีบริการรวดเร็วอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 10: เจา้หนา้ท่ีพสัดุจะคอยติดตามงาน ติดต่อเจา้ของเร่ือง วา่ไดรั้บพสัดุท่ีสั่งซ้ือ
หรือยงั ยกตัวอย่างเช่น ได้แจ้งซ่อมประตูห้องท างาน คุณมานิดาหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ได้
ด าเนินการติดต่อช่างซ่อมประตู และไดน้ าช่างมาท่ีห้องท างาน เพื่อจดัการประตูท่ีช ารุด จึงเกิดความ
ประทบัใจท่ีเจา้หนา้ท่ีให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือกรณีท่ีสั่งซ้ือรถเข็น เจา้หนา้ท่ีก็ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
ขั้นตอนการขออนุมติัซ้ือวา่มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง ท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบพสัดุเพิ่มมาก
ข้ึน เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีประสบการณ์ สามารถบริหารจดัการงานอยา่งเป็นระบบ ไม่ทิ้งงาน 
มีการก ากบัติดตามงานตลอด   
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 10: 1) เจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการดว้ยรวดเร็ว 2) เจา้หนา้ท่ีใส่
ใจการให้บริการ 3) เจา้หน้าท่ีก ากบัติดตามงานดี 4) เจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของ
ระเบียบพสัดุ 5) เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีประสบการณ์ สามารถบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ               
ไม่ทิ้งงาน 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 10: ระบบมีความรวดเร็ว สามารถทราบได้เลยทนัทีว่าแต่ละรายการมีวสัดุ
จ านวนคงเหลือเท่าไหร่ ระบบมีความชดัเจนดี คือแบบเดิมก็ดี ซ่ึงท่ีผ่านมาพสัดุก็จะมีแคตตาล็อค 
ให้ดู ในนั้นจะประกอบไปดว้ยรูปภาพ รหัส และช่ือรายการวสัดุ ท าให้สะดวกในการคน้หา เม่ือ            
น าระบบเขา้มาใชท้  าใหง่้ายข้ึนจากเดิม นอกจากนั้นยงัสามารถท่ีจะน าใบเบิกไปยื่นเองไดเ้ลย โดยท่ี           
ไม่ตอ้งผ่านหัวหน้างานให้ยุง่ยาก เพียงล็อคอินเขา้สู่ระบบ และท าการคลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 
จากนั้นพิมพใ์บเบิกพสัดุ แลว้ก็น าใบเบิกไปยื่นให้หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุไดเ้ลยทนัที จึงท าให้เกิด
ความรู้สึกวา่ระบบดีมาก 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 10: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความรวดเร็ว สะดวก และ             
ง่ายต่อการใชง้าน 2) ระบบแจง้จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั 3) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน            
4) ในอดีตจะมีแคตตาล็อคใหบ้ริการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการคน้หา  
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 10: ณ ปัจจุบนัมีความพึงพอใจมาก เน่ืองจากระบบมีความสะดวก ก็ยอ้นกลบั
ไปท่ีขอ้ 1 ซ่ึงก็คือ งานมีความราบร่ืนดี ไม่มีปัญหา ทุกคร้ังท่ีท าการติดต่อก็จะไดพ้สัดุตามท่ีตอ้งการ             
ถ้าจะให้ดี ข้ึนไปอีกก็สามารถท าได้ แต่ผู ้รับบริการไม่สามารถจะแนะน าได้ โดยส่วนตัวมี                  
ความคิดเห็นวา่ ณ ปัจจุบนัน้ีทุกอยา่งดีหมดแลว้  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 10: 1) ระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ดีอยู่แลว้ ซ่ึงก็คือมีความ
สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใชง้าน 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 11: ส่ิงท่ีประทบัใจก็คือ การเบิกจ่ายพสัดุ มีความรวดเร็วดี ส่วนการจดัซ้ือ               
ก็มีความรวดเร็วมาก ยกตวัอยา่งเช่น ท าเร่ืองขอซ้ือกระติกน ้าร้อน พสัดุก็ด าเนินการจดัซ้ือให้รวดเร็ว
มาก ซ่ึงก็ตรงตามความตอ้งการ โดยส่วนตวัผมขอขอบคุณมากครับ นอกจากน้ีตลอดระยะเวลา 1 ปี
ท่ีผา่นมา ท่ีไดท้  างานอยูท่ี่น้ี เจา้หนา้ท่ีพสัดุใจดีมาก ตวัอยา่งเช่น มีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเบิกพสัดุ           
เจา้หนา้ท่ีก็สามารถด าเนินการจ่ายวสัดุใหร้วดเร็วมาก จึงชอบจุดน้ีครับ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 11: 1) เจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการดว้ยรวดเร็ว 2) เม่ือมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน เจา้หนา้ท่ีสามารถด าเนินการไดใ้นทนัที  
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ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่11: เม่ือมีการน าระบบมาใชก้็ท  าใหส้ะดวกยิง่ข้ึน ใชง้านง่าย ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมา
ตอ้กรอกแบบฟอร์ม แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้งกรอกแลว้ เพียงแค่กรอกขอ้มูลในระบบ จากนั้นก็พิมพใ์บ
เบิก เจา้ของเร่ืองสามารถลงนามในการขอเบิกได้เลย ยิ่งท าให้เกิดสะดวกมากยิ่งข้ึน ท าให้ชีวิต               
ในการท างานง่ายข้ึนมากครับ ผมว่าดีมากเลยครับ มีระบบน้ีแบบน้ีอ านวยความสะดวก ท าให ้               
การท างานง่ายข้ึน อีกประเด็นคือลายมือไม่สวยครับ จึงเกรงว่าเจา้หน้าท่ีจะอ่านลายมือไม่ออก                 
ได้ระบบแบบน้ีเขา้มาใช้งานจึงช่วยเร่ืองการลดระยะเวลาได้มาก อยากให้ระบบสามารถท างาน
ร่วมกบั Firefox ไดค้รับ  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 11: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และ                
ใช้งานง่าย 2) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 3) ระบบควรรองรับกบัทุก Web Browser                 
4) ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มในเอกสารเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 5) ไม่ต้องเซ็นเอกสารหลายคน 
เจา้ของเร่ืองสามารถขอเบิกไดท้นัที   
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่11: ขอยอ้นกลบัไปอดีตเล็กนอ้ยครับ ปกติเจา้หนา้ท่ี (คุณอรวรรณ) ก็จะมีการ
ติดตามใหม้ารับวสัดุอยูแ่ลว้ใช่ไหมครับ  
ผู้ศึกษา: ใช่คะ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 11: ถ้ามีการสรุปจ านวนการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน                     
เบิกอะไรบา้ง และเบิกจ านวนเท่าไหร่ จึงอยากขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเหล่าน้ีครับ เพื่อจะไดท้ราบ
จ านวนและรายการท่ีเบิก ตวัอยา่งเช่น เดือนน้ีผมเบิกกระดาษไปจ านวนเท่าไหร่ หรือมีใครมาขอยืม
กระดาษแลว้ไม่แจง้หรือไม่ นอกเหนือจากนั้นก็ดีมากครับ เจา้หนา้ท่ีพสัดุท างานดีครับ  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 11: 1) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบมีการก ากบัติดตามงานดี 2) อยาก
ใหมี้การสรุปรายการเบิกวสัดุประจ าเดือน 3) เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดดี้ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่12: ประทบัใจอะไรเก่ียวพสัดุบา้ง ยกตวัอยา่งเช่น การตอบค าถามของเจา้หนา้ท่ี  
เร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัระเบียบพสัดุ เจา้หน้าท่ีสามารถ
อธิบาย และให้ค  าแนะน าดีคะ ท าให้เขา้ใจขั้นตอนในการท างาน ช่วยให้การท างานส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี  
ผู้ศึกษา: นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีประทบัใจเร่ืองใดอีกบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 12: ตวัอย่างเช่น โทรศพัท์ติดต่อไปยงัเจ้าหน้าท่ี เร่ืองการเบิกวสัดุเร่งด่วน 
เจา้หนา้ท่ีก็รีบด าเนินการใหเ้ลยทนัที กล่าวคือ เจา้หนา้ท่ีใส่ใจในการใหบ้ริการ มีจิตบริการท่ีดี 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 12: 1) เจา้หน้าท่ีให้แนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ 
และสามารถอธิบายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งให้ทราบไดดี้ 2) เจา้หนา้ท่ีใส่ใจการให้บริการ 3) เจา้หนา้ท่ีมี
จิตบริการท่ีดี 4) เจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือจนงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่12: ระบบมีความรวดเร็ว ท าให้ทราบทนัทีวา่มีจ  านวนคงเหลือในคลงัเท่าไหร่มี 
สามารถเบิกไดจ้  านวนเท่าไหร่ ส่ิงน้ีดีมากคะ  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที่ 12: 1) ระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์มีความสะดวก 2) ระบบแจง้
จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 12: หากกล่าวถึงเร่ืองระบบออนไลน์ คือ ระบบดีมากแลว้ แต่บางคร้ังไม่ทราบ
จ านวนท่ีบรรจุ ว่าบรรจุใน 1 แพ็ค หรือ 1 กล่อง มีจ านวนเท่าไหร่ ตวัอย่างเช่น กระดาษ 1 กล่อง 
บรรจุดว้ยกระดาษจ านวนก่ีรีม เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย ควรเพิ่มรายละเอียดของแต่ละรายการว่า
บรรจุจ านวนเท่าไหร่ อยากให้ปรับปรุงหรือพฒันาเพิ่มเติมอย่างไร ณ ปัจจุบนัมีการพฒันาระบบ
เบิกจ่ายออนไลน์ ในความคิดเห็นส่วนตวัระบบน้ีดีมากแลว้ คือ ระบบใชง้านง่าย  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่12: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ท่ีใชใ้นในปัจจุบนัดีอยูแ่ลว้ คือใช้
งานง่าย 2) อยากใหเ้พิ่มจ านวนท่ีบรรจุในหีบห่อแต่ละรายการ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 13: เม่ือตอ้งการใช้วสัดุส านกังาน ในอดีตท่ีผา่นมาตอ้งน าแบบฟอร์มไปกรอก
รายละเอียด แลว้จึงน ามาส่งท่ีงานพสัดุ กรณีการสั่งซ้ือพสัดุ เจา้หน้าท่ีมีขั้นตอนในการท างานดี มี    
การติดตามงาน ติดต่อประสานงานไปยงัเจา้ของเร่ือง มีบริการช่วยส่งวสัดุถึงห้องท างาน เจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังานไดร้วดเร็วดี และไดรั้บวสัดุตรงตามวนัเวลาท่ีก าหนด  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 13: 1) เม่ือตอ้งการเบิกวสัดุผูม้ารับบริการตอ้งกรอกแบบฟอร์ม
ในเอกสาร 2) เจ้าหน้าท่ีมีการก ากับติดตามงานดี 3) เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการด้วยรวดเร็ว                     
4) ไดรั้บของครบตรงตามความตอ้งการ 5) เจา้หนา้ท่ีตรงต่อเวลา 6) เจา้หนา้ท่ีมีจิตบริการท่ีดี  
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่13: ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ดีมากคะ ท าให้การท างานสะดวกมากยิ่งข้ึน ไม่ตอ้ง
กรอกแบบฟอร์ม สามารถทราบไดท้นัทีในระบบว่ามีจ านวนคงเหลือเท่าไหร่ ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมา 
ไม่สามารถทราบจ านวนคงเหลือในคลงัสินคา้ท่ีแน่นอน จนกว่าจะถึงวนั เบิกจ่ายวสัดุ จึงส่งผล
กระทบในการท างาน ท าให้เกิดความล่าชา้ ปัจจุบนัน้ีเม่ือมีระบบการเบิกจ่ายออนไลน์เขา้มาใชง้าน 
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ท าให้ทราบรายการ และจ านวนในคลงัทนัที หากรายการใดไม่มีในระบบ สามารถวางแผนการใช้
งานล่วงหนา้ได ้โดยการขออนุมติัจดัซ้ือพสัดุไดใ้นทนัที  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 13: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก และรวดเร็ว                
2) ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม 3) ระบบแจ้งจ านวนวสัดุคงเหลือในคลัง 4) ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน 5) สามารถวางแผนการใช้งานวสัดุล่วงหน้าได ้6) ในอดีตท่ีผ่านมาไม่สามารถทราบ
จ านวนวสัดุคงเหลือแต่ละรายการได ้
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 13: ระบบน้ีดีกว่าระบบการท างานแบบเดิมมาก นอกจากจะท าให้รวดเร็วข้ึน
แล้วยงัมีระบบการแจ้งเตือนออนไลน์ กล่าวคือ ข้อความการแจ้งเตือนมายงัโทรศัพท์มือถือ 
เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามงานดี นับว่าเป็นสัญญาณท่ีดี และในอนาคตหวงัว่างานพสัดุจะสามารถ
พฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ   
ผู้ศึกษา: ดีข้ึนในดา้นใดบา้ง หรือดีข้ึนอยา่งไร 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 13: เจา้หนา้ท่ีก็มีการติดตามงานดี ท างานรวดเร็ว ส่วนเร่ืองของระบบสามารถ
เขา้ใชง้านง่าย สะดวก ท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการกรอกแบบฟอร์ม มีการน าเทคโนโลยีมาใชท้  าให้
การส่ือสารจึงท าใหง้านรวดเร็วยิง่ข้ึนคะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 13:  1) ระบบท่ีมีอยูดี่อยูแ่ลว้ 2) มีระบบ SMS แจง้เตือน 3) ไม่
ต้องกรอกแบบฟอร์มเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 4) ได้น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน                     
5) เจา้หน้าท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 6) เจา้หน้าท่ีบริการรวดเร็ว 7) สามารถลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 14: ในอดีตท่ีผ่านมาชอบการให้บริการด้านเจา้หน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีบริการได้
รวดเร็วทนัใจ ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมา ตั้งแต่มาท างานท่ีน้ี ก็ไม่กล้าเบิกวสัดุส านักงานเท่าไหร่นัก 
เน่ืองจากกลวัเจา้หนา้บางท่านดุ แต่ปัจจุบนัน้ี วสัดุรายการไหนท่ีใชห้มดก็จะท าการเบิกทนัที  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 14: 1) เจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการดว้ยรวดเร็ว 2) เจา้หนา้ท่ียิม้
แยม้แจ่มใส 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่14: ชอบระบบคะ ระบบดีมากคะ 
ผู้ศึกษา: ระบบดีอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 14: เม่ือเขา้ใชง้านในระบบสามารถทราบไดท้นัทีวา่รายการใด มียอดคงเหลือ
อยูจ่  านวนเท่าไหร่ ท าใหร้วดเร็วในการตดัสินใจมากคะ 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 14: 1) ทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในคลงัสินคา้ 2) เป็นขอ้มูล             
ในการประกอบการตดัสินใจ 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 14: เม่ือมีการปรับเปล่ียนมาใช้ระบบออนไลน์ ท าให้การท างานง่ายข้ึนคะ 
รวดเร็ว และสะดวกมากข้ึนคะ และไดว้สัดุครบตามท่ีตอ้งการคะ และส่ิงท่ีส าคญัคือ เจา้หนา้ท่ีน่ารัก
ทุกท่านคะ ใส่ใจการบริการดีคะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 14: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และง่าย
ต่อการใชง้าน 2) เจา้หนา้ท่ีใส่ใจการให้บริการ 3) เจา้หน้าท่ีน่ารักทุกคน 4) ไดรั้บวสัดุครบตรงตาม
ความตอ้งการ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่15: ประทบัใจการใหบ้ริการการเบิกจ่ายพสัดุคะ 
ผู้ศึกษา: ประทบัใจอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่15: ดา้นเจา้หนา้ท่ีมีความรวดเร็ว มีการติดตามงาน  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 15: 1) เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็ว 2) เจา้หนา้ท่ีมีการ
ก ากบัติดตามงานดี 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 15: ระบบการเบิกจ่ายของพสัดุ ท่ีเป็นระบบออนไลน์ ชอบคะ เพราะระบบ
สะดวกและสามารถดูรายละเอียดในระบบไดท้นัทีคะ วา่มีวสัดุคงเหลืออยูใ่นระบบจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถเลือกรายการท่ีอยู่ในระบบได้ทนัที หรือตอ้งการจ านวนเท่าไหร่ ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมาตอ้ง
หยิบแบบฟอร์มมากรอกรายละเอียด จากนั้นเสนอให้หัวหน้างานลงนามอนุมติัการเบิกวสัดุ ซ่ึงใน
ปัจจุบันระบบออนไลน์มีรายการ และจ านวนคงเหลือให้ทราบทันที เม่ือกรอกข้อมูลเสร็จก็
ด าเนินการพิมพใ์บเบิก โดยเจา้ของเร่ืองสามารถลงนามในเอกสารไดท้นัที และเจา้ของเร่ืองน าใบ
เบิกพสัดุส่งใหห้วัหนา้พสัดุอนุมติั ท าใหร้วดเร็วในการท างานมากคะ ชอบมากคะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 15: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์สะดวก 2) มีรายละเอียดแจง้ให้
ทราบชดัเจน 3) ทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในคลงัสินคา้ 4) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 5) 
ในอดีตท่ีผา่นมาตอ้งเดินมาหยิบแบบฟอร์มมากรอกรายละเอียด 6) ไม่ตอ้งเซ็นเอกสารหลายคน เจ้
ของเร่ืองสามารถด าเนินการไดเ้ลย 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
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ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 15: ควรปรับปรุงคลังเก็บสินค้า ควรจดัให้เป็นระเบียบ แยกตามหมวดหมู่ 
เพื่อให้ง่าย และสะดวก เม่ือเขา้มาจ่ายวสัดุ เจา้หนา้ท่ีจะสามารถมองเห็นไดท้นัที ควรปรับปรุงห้อง
เก็บวสัดุส านกังานใหข้ยายใหญ่ข้ึนมากกวา่น้ีคะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 15 : 1) ควรปรับปรุงห้องคลงัสินคา้ให้ใหญ่ข้ึน 2) ควรแยก
หมวดหมู่แต่และประเภท   
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่16: การใหบ้ริการ 
ผู้ศึกษา: การใหบ้ริการเป็นอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่16: ใหบ้ริการดีคะ 
ผู้ศึกษา: การใหบ้ริการดีอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 16: เจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าในส่ิงท่ีผูรั้บบริการไม่เขา้ใจ ท าให้เกิดความสะดวก 
ผูท่ี้ท่ีมารับบริการก็ไดส่ิ้งท่ีตนเองตอ้งการ  
ผู้ศึกษา: เกิดความสะดวกอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่16: เกิดความสะดวก ยกตัวอย่างเช่น ผู ้มารับบริการ ต้องการเบิกว ัสดุ
ส านกังานดว้ยความจ าเป็นเร่งด่วน เจา้หนา้ท่ีพสัดุก็สามารถให้บริการไดเ้ป็นอยา่งดี มีความยืดหยุน่
ในการปฏิบติังาน  
ผู้ศึกษา:เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 16: ตวัอย่างเช่น การเบิกวสัดุ เจา้หน้าท่ีก็จะแนะน าลกัษณะของวสัดุอุปกรณ์ 
หรือมีแคตตาล็อกใหดู้รหสั รายการ รูปภาพ  
ผู้ศึกษา: นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีไดมี้แนะน าในดา้นอ่ืนๆ บา้งไหม อยา่งไร 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 16:ส่วนดา้นการจดัซ้ือเจา้หนา้ท่ีก็ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัพสัดุ ท่ีผูม้ารับบริการ
ตอ้งการ ตวัอย่างเช่น น ้ ายาลบค าผิด เจา้หน้าท่ีจะแนะน าว่ายี่ห้อใด หรือรุ่นใด ท่ีมีคุณภาพดีกว่า                
มีกล่ินน้อยกว่าเม่ือน ามาใช้งาน นอกจากนั้นยงัไดรั้บการแนะน าเก่ียวกบัระเบียบการจดัซ้ือจดัหา            
ซ่ึงผูม้ารับบริการสามารถน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งตรงตามระเบียบ  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที่ 16: 1) เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนของระเบียบพสัดุ 
2) เจา้หนา้ท่ีมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 3) เจา้หนา้ท่ีใส่ใจการให้บริการ 4) มีแคตตาล็อคให้
ดูรายละเอียดของรายการวสัดุต่างๆ 5) ผูม้ารับบริการสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ี 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
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ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 16: ระบบการเบิกจ่ายออนไลน์ใช้งานง่าย ในอดีตท่ีผ่านมาตอ้งเดินมาหยิบ
แบบฟอร์มท่ีพสัดุ เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ เช่น รหสั รายการ จ านวน ท าใหเ้สียเวลาในการนัง่
กรอกเอกสาร เม่ือน าระบบเบิกจ่ายออนไลน์เขา้มาใชง้าน ในระบบมีรหสั รายการ และจ านวน แจง้
ให้ทราบ ไม่ตอ้งเสียเวลาในการกรอกเอกสารดงัท่ีผา่นมา ท าให้ประหยดัเวลามากข้ึน ง่ายข้ึน และ
รวดเร็วข้ึน ลดขั้นตอนในการท างาน 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 16: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และง่าย
ต่อการใช้งาน 2) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 3) ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มเหมือนในอดีต         
4) มีรายละเอียดใหท้ราบชดัเจน  
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 16: ในกรณีท่ีเบิกวสัดุ หากรายการท่ีเราตอ้งการไม่มีในระบบ อยากให้มีการ
พฒันาระบบการจดัซ้ือออนไลน์ โดยไม่ตอ้งกรอกใบขอซ้ือขอจา้ง เพียงแค่กรอกขอ้มูลในระบบ               
แจง้ความประสงคใ์นการขอซ้ือขอจา้ง อาทิเช่นการซ้ือดว้ยเงินโครงการ หรือการซ้ือใชใ้นส านกังาน 
จะพบขอ้ดีดงัน้ี เกิดความสะดวกกบัผูม้ารับบริการ สามารถติดต่อกบัพสัดุไดง่้าย หรือหากพบวา่เกิด
ปัญหาว่าเจา้ของเร่ืองกรอกขอ้มูลผิด เจา้หน้าท่ีพสัดุสามารถติดต่อกลบัไปหาเจา้ของเร่ืองในทนัที 
ในระบบการสั่งซ้ือออนไลน์ควรเพิ่มช่องท่ีสามารถเพิ่มรูปภาพ หรือรายละเอียดส่งมาท่ีงานพสัดุได ้
จะท าให้เจา้หน้าท่ีพสัดุ สามารถด าเนินการติดต่อร้านคา้ ในการสั่งซ้ือไดถู้กตอ้งตามความตอ้งการ
ของเจา้เร่ือง ระบบน้ีจะท าให้เกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน รวดเร็วยิ่งข้ึน แต่ถา้เอาระบบมาพฒันาต่อ
อีกก็จะท าใหส้ะดวกกบัผูรั้บบริการ 
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่16: 1) อยากใหพ้ฒันาระบบการสั่งซ้ือออนไลน์   
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 17: ประทับใจเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการท่ีตรงตามเวลา รวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 
ผู้ศึกษา: ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีประทบัใจอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่17: เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดีคะ ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัระเบียบพสัดุดีคะ ส่วนระบบ
ก็มีการพฒันาระบบเบิกจ่ายออนไลน์ สามารถเบิกวสัดุผา่นระบบออนไลน์ไดท้นัที ไม่ตอ้งเดินมา
หยิบแบบฟอร์มไปกรอกเหมือนในอดีตท่ีผา่นมาคะ ในอดีตมีความยุ่งยาก ตอ้งกรอกเอกสาร และ
ตอ้งน าเอกสารไปให้หัวหน้าลงนามอนุมติั ปัจจุบนัน้ีเม่ือมีระบบเบิกจ่ายออนไลน์ เจา้ของเร่ือง
สามารถด าเนินการลงนามในใบเบิกวสัดุได้ทนัที โดยไม่ตอ้งเสนอหัวหน้างานลงนามเอกสาร
เหมือน ในอดีตท่ีผ่านมา นอกจากมีระบบเบิกออนไลน์แล้ว ยงัมีข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ
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โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงน้ีก็ถือไดว้า่เป็นการพฒันาระบบของงานพสัดุจากอดีตจนถึงปัจจุบนัคะ ก็มีการ
พฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนคะ 
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่17: 1) เจา้หนา้ท่ีใส่ใจการใหบ้ริการ 2) เจา้หนา้ท่ีแนะน าเก่ียวกบั
ระเบียบพสัดุ 3) เม่ือตอ้งการเบิกวสัดุ ผูม้ารับบริการตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร 4) มีความ
ยุง่ยากซับซ้อน 5) เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็ว 6) เจา้หนา้ท่ีตรงต่อเวลา 7) ปัจจุบนัเม่ือน า
ระบบเบิกจ่ายออนไลน์เขา้มาใชง้านสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 8) หวัหนา้งานเซ็นอนุมติั
ใบเบิก จึงจะสามารถส่งใบเบิกได ้ซ่ึงบางคร้ังท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 17: ประทบัระบบก็คือระบบใช้งานง่ายคะ และสามารถทราบจ านวนวสัดุ
คงเหลือไดท้นัทีในระบบ สามารถตรวจสอบได ้ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 17: 1) ระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายต่อการใช้งาน 2) มีระบบ SMS แจง้เตือน 3) ทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในคลงัสินคา้ทนัที 5) 
สามารถตรวจสอบได ้
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 17: ปัจจุบนัคณะฯ มีหน่วยงานย่อยเพิ่มข้ึน นั่นก็คือหน่วยงาน One Stop 
Service ควรเพิ่มหน่วยงาน One Stop Service เขา้ไปในระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ดว้ย ส่วนเร่ือง
การสั่งซ้ือยงัไม่มีในระบบออนไลน์ ถา้หากในอนาคตมีระบบการสั่งซ้ือออนไลน์ เหมือนกบัระบบ
เบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ดว้ยจะท าใหก้ารท างานสะดวกมายิง่ข้ึนคะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 17: 1) อยากให้เพิ่มหน่วยงาน One Stop Service ในระบบ
เบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ เน่ืองจากหน่วยงานน้ีไดรั้บค าสั่งแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 2) อยากให้
เพิ่มระบบการสั่งซ้ือออนไลน์ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่18: ในอดีตท่ีผา่นมางานพสัดุ สามารถจ่ายวสัดุ ตรงตามความตอ้งการ ตรงตาม
วนัเวลาท่ีตอ้งการ มีความรวดเร็วในการเบิกจ่ายวสัดุ เจา้หน้าท่ีให้บริการเป็นอย่างดี มีการติดต่อ
ประสานงาน มีการก ากบัติดตาม ดูแล ใส่ใจในการใหบ้ริการคะ 
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่18: 1) เจา้หนา้ท่ีตรงต่อเวลา 2) ไดรั้บของตรงตามความตอ้งการ 
3) เจา้หนา้ท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี 4) เจา้หนา้ท่ีใส่ใจการใหบ้ริการ 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่18: ปัจจุบนัน้ีมีความสะดวกมากข้ึนคะเน่ืองจากมีการน าฐานขอ้มูลอินเตอร์เน็ต
เขา้มาใช้ จึงท าให้สามารถทราบไดท้นัวา่ มีจ  านวนวสัดุแต่ละรายการคงเหลืออยูมี่จ  านวนเท่าไหร่ 
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นบัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีดีคะ ท าใหส้ะดวกมากข้ึนคะ นอกจากน้ีระบบยงัมีขอ้ความแจง้เตือน เพื่อยืนยนัวา่
ใบเบิกพสัดุไดรั้บการอนุมติัแลว้คะ ชอบมากคะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 18: 1) ระบบเบิกวสัดุออนไลน์มีความสะดวก 2) ได้น า
เทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการท างาน 3) มีระบบ SMS แจง้เตือน 4) ท าให้ทราบจ านวนวสัดุคงเหลือ               
ในคลงั 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 18: บางคร้ังก็ไม่สามารถทราบขนาดของวสัดุ ต่างๆ แนะน าให้มีภาพประกอบ
ดว้ยนะคะ จะท าให ้Perfect มากคะ  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่18: 1) อยากใหเ้พิ่มรูปภาพวสัดุแต่ละรายการ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่  19: ประทับใจท่ีระบบมีความสะดวกคะ ท าให้มองเห็นภาพ ภาพของ
หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกมากมาย ซ่ึงวสัดุบางรายการนึกไม่ถึงประโยชน์ของการใชง้าน 
แต่เม่ือไปถึงหอ้งพสัดุ ก็สามารถมองเห็นประโยชน์ท่ีจะใชว้สัดุชั้นนั้น ระบบการเบิกวสัดุในอดีตท่ี
ผา่นเป็นระบบกรอกเอกสาร ท าใหเ้สียเวลาในการกรอกเอกสารมาก  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 19: 1) เสียเวลาในการกรอกแบบฟอร์ม 2) มีรายวสัดุให้เลือก
หลายรายการ 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 19: ระบบออนไลน์ท าให้มีความรู้สึกว่ามีความสะดวก พอเข้าไปใช้งาน                 
ในระบบ กรอกขอ้มูลเพียง Username กบั Password ก็สามารถเขา้ระบบไดท้นัที ไม่ตอ้งกรอก
รายละเอียดมากมาย กรอกเบอร์โทรศพัท์ ประทับใจระบบน้ีท่ีไม่ต้องกรอกเอกสารเยอะแยะ 
ซ ้ าซ้อน ยุ่งยาก ท าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบท่ีใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงอินเตอร์เน็ตท่ีคณะฯ มีความรวดเร็วแล้ว จึงท าให้ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน เม่ือเขา้ใชง้านในแต่ละคร้ัง ท าให้ทราบไดว้่าระบบก็ไม่เคยเกิดปัญหา Error มี
ความรวดเร็ว เม่ือเบิกวสัดุก็จะเห็นรายการท่ีตอ้งการ หรือรายการใดท่ีมีวสัดุหมด แต่ส่ิงท่ีดีก็คือ 
สามารถมองเห็นยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบนัน้ี คณะฯมีรายการวสัดุส านกังานก่ีรายการ มียอดคงเหลือ
เท่าไหร่ วสัดุหมดหรือไม่ หรือบางคร้ังผูม้ารับบริการตอ้งการวสัดุช้ินน้ีจ านวน 10 ช้ิน แต่ในระบบ
คงเหลือจ านวน 2 ช้ิน ท าใหส้ามารถทราบไดใ้นทนัทีวา่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จะไดไ้ม่ท าให้
เสียเวลาวา่ในการกรอก จ านวน 10 ช้ิน พอถึงระยะเวลาเบิกท าใหไ้ม่ไดรั้บวสัดุตรงตามจ านวนท่ีเบิก 
ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีระบบจดัการไดดี้มากคะ ท่ีท าให้เห็นยอดคงเหลือในคลงั และส่ิงท่ีดีอีกประการก็คือ 
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เม่ือคลิกเขา้ไปในช่ือรายการพสัดุ จะปรากฏรูปภาพ ส่ิงน้ีดีมากคะ ท าให้เห็นภาพ และท าให้เกิด
ความรวดเร็ว เม่ือกด Submit ก็เสร็จขั้นตอนการเบิกพสัดุ ระบบรวดเร็วมากคะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 19: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และง่าย
ต่อการใช้งาน 2) ท าให้ทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในคลังสินค้า 3) สามารถวางแผนในการ
ด าเนินงานได ้4) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 5) ระบบไม่พบปัญหา Error 6) ไดรั้บของ
ตรงตามความตอ้งการ 7) เม่ือคลิกท่ีช่ือรายการวสัดุจะปรากฏรูปภาพ 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 19: อยากให้ปรับปรุงในส่วนท่ีเป็นตารางหรือ table list รายการของวสัดุคะ 
อยากให้มีการจดัหมวดหมู่ เม่ือไม่มีการจดัหมวดหมู่ รายการวสัดุมีจ านวนมาก ท าให้ผูใ้ช้บริการ
เวียนหัว ตาลาย บางคร้ังอาจท าให้ข้ามรายการท่ีต้องการ หากมีการจัดหมวดหมู่จะดีมากคะ 
ตวัอย่างเช่น จดัหมวดหมู่ของซองเอกสาร คลิกเขา้ไปควรมีการเทียบเคียงขนาด ซองขนาดต่างๆ 
หรือการจดัหมวดปากกา ตวัอยา่งเช่น ปากกาลูกล่ืน ปากกาเมจิก ปากกาเขียนกระดานขาว เป็นตน้ 
จะได้ท าให้เกิดสะดวกในการเลือกมาใช้ให้เหมาะกบังานมากยิ่งข้ึนคะ หรือมีการจดัหมวดหมู่
ประเภท คลิบหนีบกระดาษควรมีการเทียบขนาดรูปภาพขนาดของเบอร์คลิบหนีบกระดาษ ควรมี
การตกแต่งภาพสักเล็กน้อย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบขนาดของแต่ละเบอร์ จะท าให้สะดวกมาก
ยิง่ข้ึน และท าใหเ้ห็นภาพชดัเจน เขา้ใจง่ายคะ ส าหรับผูท่ี้ไม่ค่อยไดใ้ชง้านประเภทน้ีบ่อย ก็จะท าให้
เกิดความซบัซอ้นของขนาดไดค้ะ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 19: 1) อยากให้มีการแยกหมวดหมู่แต่ละรายการ 2) วสัดุบาง
รายการควรมีการเทียบขนาดใหท้ราบเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนในการใชง้าน  
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ ถูกสัมภาษณ์คนที่  20: ประทับใจเจ้าหน้า ท่ี ผู ้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายพัสดุคะ มีการ
ประสานงานได้ดีคะ มีขั้นตอนในการท างาน สามารถตอบค าถามผูม้ารับบริการได้ดีคะ และ
สามารถท าหน้าท่ี Coach ไดเ้ป็นอยา่งดี  ท าให้งานไม่ติดขดั เม่ือด าเนินการขออนุมติัจดัซ้ือพสัดุ ท่ี
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัห้างร้านบริษทั เจา้หน้าท่ีได้จดัเตรียมเอกสารไวใ้ห้ และก็มีการแนะน าขั้นตอน 
หรือกระบวนการต่างๆ และแนะน าให้ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีการเงิน เพื่อจดัท าเอกสารอะไรบา้ง ซ่ึง 2 
งานน้ี มีการแบ่งแยกส่วนงานกันอย่างชัดเจน หากผูม้ารับบริการได้มาใช้บริการแล้วจะทราบ
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เม่ือผูม้ารับบริการได้เข้าไปติดต่อสอบถามเก่ียวกับ
ขั้นตอนต่างๆ ก็จะเกิดความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีคะ ประทบัใจมากคะ 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 20: 1) เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบมีการก ากับติดตามงานดี                  
2) เจ้าหน้าท่ีให้แนะน าเก่ียวกับขั้นตอนของระเบียบพัสดุ 3) เจ้าหน้าท่ีใส่ใจการให้บริการดี                    
4) เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามไดเ้ขา้ใจ ตรงประเด็น 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่20: ระบบน้ีดีคะ เรียกไดว้า่เป็นการสนบัสนุนศตวรรษท่ี 21 นัน่ก็คือ เม่ือมีความ
เก่ียวขอ้งทางดา้นการเรียนการสอนท าให้ทุกอย่างดีมากคะ ยกตวัอย่างเช่น อาจารยบ์างท่านมีเวลา
ไม่มาก และไม่มีเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขา จึงเป็นการลดระยะเวลาท่ีต้องเดินไปหาพสัดุ เพื่อท่ีจะ
ด าเนินการเบิกวสัดุเหล่าน้ี เม่ือไดเ้ขา้ใช้ระบบออนไลน์ก็รู้สึกวา่ดี ระบบมีขอ้ความ แจง้กลบัมายงั
เจา้ของเร่ืองทนัที และระบบแจง้เตือนน้ี ท าให้ทราบวนั เวลา และสถานท่ีในการรับวสัดุ นอกจากน้ี
ระบบน้ีสนบัสนุนการเรียนการสอนอย่างมากคะ ตวัอยา่งเช่น เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการดา้นน้ีโดยตรง
จะคอยเป็น Supporting เช่น เม่ือเบิกวสัดุหลายรายการเจา้หนา้ท่ีก็จะช่วยบริการส่งวสัดุท่ีห้องท างาน 
ส่ิงน้ีถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีดีในการใหบ้ริการคะประทบัใจมากๆ คะ คร้ังแรกท่ีเขา้ใชง้านก็สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดท้นัทีคะ ซ่ึงน่าจะพฒันาไดไ้ปไกลกวา่น้ี รวมไปถึงสามารถสร้างเป็น Application ท่ีอยูบ่น
มือถือ สามารถดาวน์โหลดใชง้านได ้อยูท่ี่ไหนก็สามารถสั่งงานได ้ก็ถือวา่เป็นการตอบสนองดีคะ  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่20: 1) ลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน 2) มีระบบ SMS แจง้เตือน 
3) เจา้หนา้ท่ีมีจิตบริการท่ีดี 4) สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน 5) เป็นระบบท่ีช่วย
สนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอน 6) ในอนาคตอยากเห็นระบบสามารถสร้างเป็น Application บน
มือถือ และสามารถดาวน์โหลดได ้7) ไม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็สามารถเขา้ใชง้านได ้
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 20: ปัจจุบนัน้ีท่ีเป็นอยูแ่ลว้ก็ถือวา่ดี งานพสัดุถึงจะมีทรัพยากรบุคคลน้อย แต่
สามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพมาก ถา้หากในอนาคตมีการพฒันาระบบออนไลน์เช่นน้ี ก็อยาก
ให้มีจดัท าฐานขอ้มูลออนไลน์ผูซ้ื้อผูข้ายท่ีมีการติดต่อกนัอยูเ่สมอ ถา้มีการ Default ขอ้มูลไว ้คือ มี
ขอ้มูลผูซ้ื้อผูข้ายรายเดิมเก็บไว ้เพื่อเช่ือมโยงกบัพสัดุของมหาวิทยาลยัก็จะเป็นการดี โดยท่ีพสัดุ             
ไม่ตอ้งไปขอขอ้มูลจากมหาลยัขอนแก่น สามารถจดัเก็บขอ้มูลผูข้ายในระบบเอง ก็จะท าให้ผูท่ี้เขา้
มาติดต่อ หรือผูค้า้ภายนอก ลดทอนเวลาไดม้าก ในเร่ืองของการจดัท าเอกสารต่างๆ ทั้งหมด ถา้เป็น
ในรูปแบบเดียวกนัทั้งหมดได ้ก็จะส่งผลดีให้กบัผูท่ี้เขา้มาติดต่องาน ส่ิงท่ีส าคญัก็คือการบริการท่ีดี 
Service mile ท่ีดีตอ้งมาจากเจา้หนา้ท่ีท่ีดี และพร้อมรับกบัทุกปัญหา อยา่งนอ้ยเจา้หนา้ท่ีก็มีรอยยิม้
ให้ ไม่มีเสียงสะท้อนกลับไปยงัผูม้ารับบริการ และท าให้ผูท่ี้มาขอรับบริการรู้สึกอบอุ่น ส่ิงท่ี
สังเกตเห็น ไดส้ัมผสั และไดร่้วมงานกนั เจา้หนา้ท่ีก็บริการดีทุกท่านคะ เยีย่มคะ   
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สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที ่20: 1) อยากใหจ้ดัท าฐานขอ้มูลผูข้ายออนไลน์ 2) เจา้หนา้ท่ีมีจิต
บริการท่ีดี 3) เจา้หน้าท่ีพสัดุปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) เจา้หน้าท่ีให้บริการดีทุกคน 5) 
ปัจจุบนัน้ีระบบน้ีดีอยูแ่ลว้ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้งคะ  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 21: ในอดีตท่ีผา่นไดเ้คยท างานท่ีสาขาวิชาจะตอ้งด าเนินการเบิกวสัดุเก่ียวกบั
การเรียนการสอนให้อาจารย ์ส่วนเร่ืองประทบัใจก็คือ เจา้หนา้ท่ีท างานไดร้าบร่ืนดี เจา้หนา้ท่ีดูแล
เหมือนมิตร เม่ือผูข้อรับบริการเบิกวสัดุเจา้หน้าท่ีได้ให้บริการเหมือนญาติพี่น้อง ก็ไม่มีปัญหาใน
การท างาน ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาการท างานท่ีคณะฯ ก็มกัจะอยูก่นัแบบพึ่งพาอาศยักนัและกนั ท างาน
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกนั หากมีความตอ้งการอะไร เพียงแจง้ความประสงค์ก็ไดต้ามความ
ตอ้งการ  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 21: 1) เจา้หน้าท่ีให้บริการเหมือนญาติพี่น้อง 2) เจา้หน้าท่ี
ใหบ้ริการท่ีดี 3) คณะศึกษาศาสตร์อยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เหมือนคนในครอบครัว
เดียวกนั 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 21: การน าระบบเข้ามาใช้ นั่นก็หมายความว่า เทคโนโลยีมีความทนัสมัย 
เหมาะสมกบัยคุสมยั สามารถน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั คือการท างาน
เป็นระบบ เบิกจ่ายตามเวลา เม่ือมีระบบแลว้ สามารถเขา้ไปตรวจสอบได้ว่าพสัดุตอนน้ีมีอะไรท่ี
สามารถเบิกได้บ้าง สามารถวางแผนการใช้พสัดุ ผูท่ี้ต้องการใช้งานก็สามารถการวางแผนได้
ล่วงหน้า ปัจจุบนัน้ีท าให้เกิดความทนัสมยัไปมากข้ึน สามารถคลิกท่ีรายการวสัดุ จึงท าให้เห็น
ลกัษณะของวสัดุแต่ละรายการ ท าให้ทราบจ านวนคงเหลือ ท าให้ทราบจ านวนวสัดุท่ีมีอยู่จริง 
เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีไม่ไดเ้บิกวสัดุให้อาจารยใ์ชง้านเช่นเดิม จึงไม่มีปัญหาในการเบิกใชง้านเหมือน
อดีตท่ีผ่านมา ระบบเบิกจ่ายออนไลน์น้ีคือ ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดต่างๆ ไดใ้นทนัที 
สามารถท่ีจะวางแผนการใช้ได ้ท าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว งานพสัดุสามารถท่ีจะเตรียม
วสัดุส านักงาน เพื่อให้มีพร้อม มีวสัดุส านักงานท่ีหลากหลาย เม่ือเข้าระบบจะเห็นเหมือนภาพ
คลงัสินคา้ เหมือนห้างสรพสินคา้ท่ีมีจ านวนและรายการวสัดุหลายรายการ ตอ้งการวสัดุรายการใด 
ท่ีคณะฯ มีแทบจะทุกชนิด ไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือวสัดุส านกังานมาใชเ้อง เยี่ยมมากคะ ระบบก็ดีมากคะ 
วสัดุท่ีได้รับก็เป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพ ตั้ งแต่ท างานเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ไม่เคยเสียเงินซ้ือวสัดุ
ส านกังานมาใช้เอง เพราะท่ีน่ีมีพร้อมทุกอยา่ง อาทิเช่น กระดาษมีทุกขนาด มีมากยิ่งกวา่ 7-11 เม่ือ
ไม่นานมาน้ีไดท้ราบวา่ เจา้หนา้ผูรั้บผิดชอบดา้นการเบิกจ่ายวสัดุไดใ้ห้บริการท่ีดี ให้บริการไดเ้ต็ม
ความสามารถ เม่ือถึงเวลาจ่ายพสัดุ เจา้หนา้ก็ตรงต่อเวลา มีระบบการแจง้เตือน และไดน้ าพสัดุไปส่ง
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ให้อาจารยถึ์งห้องพกั เป็นตน้ ซ่ึงมนัก็สามารถทดแทนกนัได้ คืออาจจะไม่ใช่เจา้หน้าท่ีท่ีอยู่ตาม
สาขา ซ่ึงปัจจุบนัมนัไม่มีอยูแ่ลว้ ก็จะเป็นเจา้หนา้ท่ีพสัดุเป็นผูใ้ห้บริการอาจารย ์และอาจารยผ์ูม้ารับ
บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ เท่าท่ีเห็นในภาพรวมดีมากคะ นอกจากเราเป็น
ผูอ้อกแบบการใชง้านแลว้ เรายงัมีโปรแกรมเมอร์ท่ีเก่ง เพราะระบบมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 21: 1) สามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 2) ท าให้ทราบวสัดุคงเหลือในคลงัสินค้า 3) สามารถวางแผนการใช้วสัดุล่วงหน้าได ้                  
4) วสัดุท่ีน ามาใชมี้คุณภาพ 5) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใชง้าน             
6) มีโปรแกรมเมอร์ท่ีเก่ง 7) เจา้หนา้ท่ีออกแบบการใชง้านง่าย 8) เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการท่ีดี 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 21: ปัจจุบนัน้ีมีการน าระบบออนไลน์มาใช้เป็นส่ิงท่ีดีอยู่แล้ว เพราะขณะน้ี
ระบบ ก็ยงัตอ้งพฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ แต่ก็หวงัว่าจะไดเ้ห็นอะไรท่ีมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
เร่ือยๆ ส่วนการใหบ้ริการก็บริการดีเยีย่มแลว้  
สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์คนที่ 21: 1) อยากให้การพฒันาระบบเบิกวสัดุออนไลน์ไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ เช่น เบิกวสัดุโดยท่ีไม่ตอ้งพิมพใ์บเบิกมาส่งท่ีงานพสัดุ ถึงวนัสามารถมารับของไดเ้ลย 
เป็นตน้ 
ผู้ศึกษา: ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่22: ชอบในเร่ืองของการใหบ้ริการท่ีค่อนขา้งจะรวดเร็ว ท าให้ไดพ้สัดุท่ีตอ้งการ
และช่วงแรกท่ีเขา้มาสัมผสังานพสัดุ ก็ยงัมีการใช้ระบบ Manual ก็ค่อนขา้งท่ีจะยุง่ยากซับซ้อนใน
การเช็ค มีขั้นตอนในการค่อนขา้งท่ีจะเยอะพอสมควร กว่าจะไปตามหาอาจารยใ์ห้มาลงนามใน
เอกสารการเบิกพสัดุ ท าให้เกิดความล่าชา้ ระบบการเบิกจ่ายแบบเดิมค่อนขา้งท่ีจะมีขั้นตอนเยอะ 
และส่ิงท่ีชอบอีกประการนัน่ก็คือ คลงัสินคา้มีของค่อนขา้งท่ีจะครอบคลุม เกือบทุกอยา่ง ท่ีตอ้งการ 
รวมไปถึงส่ิงท่ีไม่ได ้เจา้หนา้พสัดุก็สามารถจดัซ้ือจดัหาใหไ้ดต้ามความตอ้งการ 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 22: 1) มีขั้นตอนในการเบิกยุ่งยาก ซบัซ้อน 2) ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบติังาน 3) ได้รับของตรงตามความต้องการ 4) มีจ  านวนรายการวสัดุค่อนข้าง
ครอบคลุม 
ผู้ศึกษา: เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง  
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 22: ตั้งแต่เขา้ไปลองใชก้็มีความรู้สึกว่า ระบบมีความรวดเร็ว มีความทนัสมยั              
ไดน้ าเอาเทคโนโลยีมาใช้ แทนระบบเบิกแบบเดิมท่ีใช้ Manual ในการกรอกเอกสาร เม่ือเขา้ไป             
ในระบบ ก็เกิดความสะดวกสบายในการเลือกพสัดุท่ีตอ้งการจะใช้งาน และท าให้ทราบว่า วสัดุ               
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ท่ีตอ้งการมีในคลงัหรือไม่ และยงัท าใหล้ดระยะเวลาในการท างาน ท าให้เร็วข้ึน ท าให้สะดวกสบาย 
และระบบน้ีออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ เม่ือเขา้ไปใชง้านจึงท าให้รู้สึกวา่มีความทนัสมยั เขา้กบัช่วง
วยัของผูม้ารับบริการ  
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 22: 1) ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความทนัสมยั รวดเร็ว ใช้งาน
ง่าย สะดวกสบายในการใชง้าน 2) สามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
3) ท าให้ทราบจ านวนวสัดุคงเหลือในคลงัสินคา้ทนัที 4) ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 5) ไม่ตอ้ง
กรอกแบบฟอร์ม 6) ระบบออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเขา้กบัช่วงวยัของผูรั้บบริการ 
ผู้ศึกษา: อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที ่22: ณ ช่วงเวลาน้ีตอบไม่ไดว้า่อยากให้ปรับปรุงหรือพฒันาอะไรเพราะระบบท่ี
พฒันาข้ึนมาใหม่ดีมากแลว้ในความคิดเห็นส่วนตวัชอบ ท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย และรวดเร็ว 
สรุปส่ิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่ 22: 1) ระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนในปัจจุบนัดีอยู่
แลว้ เน่ืองจากท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการใชง้าน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์  

กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
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บทสัมภาษณ์ผู้มารับบริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
 
 

1) ในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง 
2) เม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง 
3) อยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
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แบบสอบถามวดัระดับความพงึพอใจด้านการให้บริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ              
การเบิกจ่ายว ัสดุออนไลน์ โดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ซ่ึงผลการประเมินน้ีจะน าไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการ ผูศึ้กษาในฐานะนักศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ (MBA) มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากท่าน                  
 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 

                     (นางอรวรรณ โสดาสร้อย) 
               นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

       วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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กรุณาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูม้ารับบริการการเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 

เกณฑก์ารประเมิน ระดบัท่ี  5 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   ระดบัท่ี  4 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมาก 

   ระดบัท่ี  3 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดบัท่ี  2 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ย 

   ระดบัท่ี  1 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความติดเห็นของท่านเก่ียวกบัการให้บริการในดา้น
ต่างๆ ของผูใ้หบ้ริการ การเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์  

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ 
1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกับขั้นตอนของ
ระเบียบพสัดุ และสามารถอธิบายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบไดดี้  

     

2. เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว       
3. เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการก ากบัติดตามงานดี       
4. เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน       
5. เจา้หนา้ท่ีพสัดุยิม้แยม้แจ่มใส       
6. เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความยดืหยุน่ผอ่นปรนในการปฏิบติังาน      
7. เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเป็นกนัเอง      
8. เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ      
9. เจา้หน้าท่ีพสัดุสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ ชนิด ประเภท 
ขนาด หรือลกัษณะของวสัดุกบัผูม้ารับบริการได้ตรงตามความ
ตอ้งการ 

     

10. เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถตอบค าถามไดเ้ขา้ใจ และตรงประเด็น      
11. เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีวสัดุไวบ้ริการอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการ      
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รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

การให้บริการด้านระบบ 
12. ระบบเบิกจ่ายออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย 
และทนัสมยั 

     

13. สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้      
14. มีระบบ SMS แจง้เตือนวนัเวลาสถานท่ีในการรับวสัดุ และ             
ยนืยนัการอนุมติัเลขท่ีใบเบิก 

     

15. สามารถน าเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน       
16. มีรายละเอียดแจง้ให้ทราบชดัเจน เช่น รูปภาพ รหสัวสัดุ และ           
รายการวสัดุ 

     

17. ระบบมีความสะดวก สามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี      
18. ผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวก และความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน      
19. สามารถตรวจสอบได ้เช่น จ านวนวสัดุคงเหลือในคลงั      

 

ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
 

1. คุณสุจิตรา ทศันจินดา ต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานคณบดี บณัฑิตวทิยาลยั 

   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2. คุณประคอง เชียงนางาม ต าแหน่งหวัหนา้งานพสัดุ (ช านาญการ) 
   ส านกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. คุณวาสนา ถวลิเช้ือ ต าแหน่งหวัหนา้หน่วยการเงิน 

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4. คุณกงัสดาล ภูสิงหา ต าแหน่งหวัหนา้งานพสัดุ (ช านาญการ) 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

5. คุณวรวทิย ์ ไชยตา ต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานคณบดี คณะนิติศาสตร์ 

   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

6. อาจารย ์ดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพง็ ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองกุงวทิยา 
   โรงเรียนบา้นหนองกุงวทิยาคาร 
   จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาคผนวก ง 
คู่มือการเข้าใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ 
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คู่มอืการเข้าใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน (บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์) 
 เข้า URL: http://ednet.kku.ac.th/home-web04.php จะปรากฏหน้าเว็บคณะศึกษาศาสตร์ 
จากนั้นให้คลิกท่ี บุคลากร และไปท่ีบริการออนไลน์ จากนั้นคลิกท่ี ระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ 
จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพท่ี 1 ให้กรอก Username และ Password โดยใชร้ะบบเดียวกนักบั
รหสัเขา้ใชง้านในระบบ e-Office จากนั้นใหค้ลิกท่ี Login เพื่อเขา้สู่เมนูต่างๆ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ง.1 เขา้สู่ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ 
 
   
 
 
 
 
 
 

Login เขา้ระบบโดยใช้
รหสัเดียวกนักบั e-Office  

http://ednet.kku.ac.th/home-web04.php%20จะ
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 เม่ือ Login เขา้ระบบแล้วจะปรากฏ 3 เมนูดังภาพท่ี 2 ได้แก่ 1) ระบบเบิกของท่ีระลึก                 
2) ระบบเบิกวสัดุ และ 3) ระบบสั่งซ้ือวสัดุ ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกเขา้ใช้งานได้ทุกระบบตาม
ความเหมาะสม หรือตามลกัษณะของการใชง้านนั้นๆ  
 

 
 

ภาพที ่ง.2 เมนูการเขา้ใชง้าน 
 

 จะปรากฏรายช่ือผูข้อเบิกพสัดุ ให้คลิกเลือกหน่วยงานท่ีสังกดั เลือกลกัษณะของการท าไป
ใช้งาน เช่น ในส่วนของส านกังานให้เลือกใชใ้นส านกังาน ส่วนระดบัการศึกษาในกรณีท่ีอาจารย์
ผูส้อนเบิกใชง้าน ใช้สอนในระดับใด จากนั้นกรอกวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน เช่น เพื่อใชใ้นการ
ประชุมประจ าเดือน หรือเพื่อใชใ้นรายวิชาใด เป็นตน้ เม่ือกรอกวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ กรอก
เบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูข้อเบิกพสัดุ เน่ืองจากหากใบเบิกพสัดุไดรั้บการอนุมติัแลว้ จะมีขอ้ความ
ส่งกลบัไปยงัมือถือเพื่อแจง้ให้เจา้ของเร่ืองไดท้ราบว่าใบเบิกไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ และ
สามารถรับพสัดุไดทุ้กวนัพุธ เวลา 14.00 – 15.00 น. (ควรคียเ์บิกในระบบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั
ท าการ) เม่ือกรอกรายละเอียดครบเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกท าการเบิก 
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ภาพที ่ง.3 กรอกขอ้มูลหน่วยงาน/วตัถุประสงค/์เบอร์โทรศพัท ์
 

 จะปรากฏรายการวสัดุส านกังานทั้งหมดจ านวน 121 รายการ ท่ีมีอยูใ่นคลงัพสัดุ พร้อมรูป
ภาพประกอบในรายการเบิกวสัดุส านกังาน เจา้ของเร่ืองสามารถมองเห็นจ านวนวสัดุคงเหลือใน
คลงัไดท้นัที และสามารถวางแผนการใชว้สัดุส านกังานได ้เม่ือไดจ้  านวนวสัดุท่ีตอ้งการครบแลว้ให้
คลิกท่ี บันทกึรายการเบิก  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ง.4 รายการวสัดุส านกังาน 
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 เม่ือเจา้ของเร่ืองคลิกท่ีท ารายการเบิก และตรวจสอบรายการเบิกเรียบร้อยแลว้ ระบบจะ
กลบัมายงัหนา้จอท่ีท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ ในขั้นตอนน้ีเจา้ของเร่ืองไม่ตอ้งพิมพใ์บเบิกพสัดุ
ส่งท่ีงานพสัดุ แต่ขอ้ความจะถูกส่งมายงัหัวหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุ เพื่อด าเนินการอนุมติัเลขท่ีใบเบิก 
หลังจากท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุได้ด าเนินการอนุมติัเลขท่ีใบเบิกพสัดุเรียบร้อยแล้ว ข้อความ               
จะส่งกลบัไปยงัเจา้ของเร่ืองเพื่อแจง้ใหม้ารับพสัดุในวนัและเวลาดงักล่าว 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ง.5 หนา้สรุปรายการเบิก 
  
 เม่ือกลบัสู่หนา้หลกัแลว้ ระบบจะแจง้รายการและสถานของเจา้ของเร่ือง เม่ือไดรั้บการ
อนุมติัสถานะจะเปล่ียนเป็นค าวา่ไดรั้บการอนุมติัแลว้ และมี SMS ยนืยนัการอนุมติัขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ง.6 รอการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก จ 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 

ITEM-TOTAL STATISTICS 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1.1 71.97 96.654 .566 .946 
1.2 71.90 91.541 .829 .942 
1.3 72.07 91.582 .757 .943 
1.4 71.97 94.171 .757 .943 
1.5 71.83 96.282 .625 .946 
1.6 71.90 94.231 .687 .944 
1.7 71.77 94.116 .799 .943 
1.8 71.73 94.961 .611 .946 
1.9 71.87 98.120 .462 .948 

1.10 71.97 95.068 .687 .945 
1.11 71.77 93.151 .812 .942 
2.12 71.77 96.185 .584 .946 
2.13 71.57 95.013 .661 .945 
2.14 72.00 90.207 .673 .946 
2.15 71.73 94.133 .714 .944 
2.16 71.73 95.513 .613 .946 
2.17 71.73 93.306 .684 .945 
2.18 71.53 94.809 .779 .943 
2.19 71.60 95.421 .698 .944 

 
RELIABILITY STATISTICS 
N of Cases =     30.00                    N of Items = 19 
Alpha =    .947 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางความถี่จากการสัมภาษณ์ 
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ตารางที ่ฉ.1   ความถ่ีในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถ
ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 

                      10 

เ จ้ า ห น้ า ท่ี ส า ม า ร ถ ใ ห้
แนะน า เ ก่ี ยวกับขั้ นตอน
ของระ เ บี ยบพัส ดุ  และ
สามารถอธิบาย ในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบไดดี้  

                      7 

ผูม้ารับบริการไดรั้บ 
วสัดุครบตามความตอ้งการ 

                      6 

มีแคตตาล็อคท่ีมีรายการ
วสัดุ รหสัวสัดุ และรูปภาพ
ประกอบ 

                      2 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจการ
ใหบ้ริการ 

                      15 
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ตารางที ่ฉ.1  ความถ่ีในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง (ต่อ) 
 

 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการเป็นกนัเอง                       1 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถใหค้ าแนะน า
เก่ียวกบั ชนิด ประเภท ขนาด หรือ
ลกัษณะของวสัดุกบัผูม้ารับบริการ
ไดต้รงตามความตอ้งการ 

                      1 

เจา้หนา้ท่ีมีความยนืหยุน่ 
ผอ่นปรนในการปฏิบติังาน 

                      2 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี                       3 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบติังาน 

                      5 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุยิม้แยม้แจ่มใส                       2 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ย 
ความเตม็ใจ 

                      1 
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ตารางที ่ฉ.1  ความถ่ีในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถให้
ค  าแนะน าวสัดุแต่ละรายการวา่
รายการใด 
เบิกไดห้รือไม่ และรายการใดควร
จดัท าเร่ืองขออนุมติัจดัซ้ือ 

                      1 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ด าเนินการจัด
อบรมเก่ียวกับการใช้งานระบบ
เบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ใหก้บั 
ผูม้ารับบริการ  

                      1 

เจา้หนา้ท่ีมีการก ากบัติดตามงานดี                       9 
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ตารางที ่ฉ.1  ความถ่ีในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง (ต่อ) 
 

 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุติดต่อเจา้ของเร่ือง 
และ จดัเตรียมวสัดุส านกังานใหผู้ม้า
รับบริการ ในกรณีท่ีผูม้ารับบริการ 
ไม่สะดวกรับในช่วงระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

                      1 

เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีประสบการณ์ 
สามารถบริหารจดัการงานอยา่งเป็น
ระบบ ไม่ทิ้งงาน 

                      1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหค้วามช่วยเหลือ 
จนงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

                      1 

มีรายการวสัดุใหเ้ลือกจ านวนหลาย
รายการ และค่อนขา้งท่ีจะครอบคลุม 

                      2 

เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถาม 
ไดเ้ขา้ใจ และตรงประเด็น 

                      1 
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ตารางที ่ฉ.1  ความถ่ีในอดีตท่ีผา่นมาประใจทบัหรือชอบอะไรเก่ียวกบังานพสัดุบา้ง (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
คณะศึกษาศาสตร์อยูร่่วมกนัแบบพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกันและกัน เปรียบเสมือนคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

                      1 
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ตารางที ่ฉ.2  ความถ่ีเม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง 
 

 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจในการ
ใหบ้ริการ 

                      2 

ไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร
เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา สามารถ
คลิกในระบบไดท้นัที 

                      10 

ระบบเ บิก จ่ ายออนไลน์ มีความ
สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย และ
ทนัสมยั 

                      18 

ส า ม า ร ถ ล ด ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
ปฏิบติังานได ้

                      13 

ระบบแจง้จ านวนวสัดุคงเหลือ 
ในคลงั 

                      14 
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ตารางที ่ฉ.2  ความถ่ีเม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง (ต่อ) 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
มีระบบ SMS แจ้งเตือน วนัเวลา 
และสถานท่ีในการรับวสัดุ และเป็น
การยนืยนัการอนุมติัเลขท่ีใบเบิก 

                      6 

ผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวก 
และความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

                      1 

สามารถน าเทคโนโลยเีขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

                      5 

ใชท้รัพยากรบุคคลจ านวนนอ้ย                       1 
ลดความซบัซอ้นในการปฏิบติังาน                       3 
ระบบมีความสะดวกสามารถเขา้ใช้
งานไดทุ้กท่ี 

                      3 

ผูม้ารับบริการได้รับวสัดุครบตาม
ความตอ้งการ 

                      2 
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ตารางที ่ฉ.2  ความถ่ีเม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง (ต่อ) 
 

 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
สามารถวางแผนการใชง้านวสัดุ
ล่วงหนา้ได ้

                      3 

เป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการ
ตดัสินใจ 

                      1 

มีรายละเอียดแจง้ใหท้ราบชดัเจน                       2 
สามารถตรวจสอบได ้                       1 
ระบบไม่พบปัญหา Error                       1 
เม่ือคลิกท่ีช่ือรายการวสัดุจะปรากฏ
รูปภาพ 

                      1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี                       1 
เป็นระบบท่ีช่วยสนับสนุนในด้าน
การเรียนการสอน 

                      1 
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ตารางที ่ฉ.2  ความถ่ีเม่ือใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุออนไลน์ประทบัใจหรือชอบอะไรในระบบบา้ง (ต่อ) 
 

 
 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
วัส ดุ ท่ีน ามาใช้งานเป็นวัส ดุ ท่ี มี
คุณภาพ 

                      1 

มีโปรแกรมเมอร์ท่ีเก่ง                       1 
มีเจา้หนา้ท่ีออกแบบการใชง้านง่าย                       1 
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดี ใส่ใจการ
ใหบ้ริการ 

                      1 

ระบบออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ 
ซ่ึงเขา้กบัช่วงวยัของผูม้ารับบริการ 

                      1 

อย า ก ใ ห้ พัฒน า ร ะ บบ อ่ื นๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ 

                      2 

อยากใหบุ้คลากรในหน่วยงานพสัดุ
สามารถท างานแทนกนัได ้

                      1 
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ตารางที ่ฉ.3  ความถ่ีอยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 
 

 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าเอกสาร
ตรวจรับเสนอคณะกรรมการตรวจ
รับลงนามภายใน 7 วนัท าการ 

                      1 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถให้บริการ
ดว้ยความรวดเร็ว 

                      2 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีจิตบริการท่ีดี                       2 
สายอาจารยผ์ูส้อนเกิดความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการ จนไดรั้บค าชมเชย 

                      1 

ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ออกแบบ
การใชง้านไดดี้ 

                      1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุน่ารักทุกคน                       1 
อยากให้เพิ่มในส่วนของ วนั เวลา 
และสถานท่ี ในระบบ 

                      1 
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ตารางที ่ฉ.3  ความถ่ีอยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง (ต่อ) 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
อยากใหเ้พิ่มรูปภาพประกอบ                       2 
ระบบเบิกจ่ายออนไลน์ดีอยูแ่ลว้ ซ่ึง
ก็คือระบบท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และง่าย ต่อการใชง้าน  

                      8 

เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบมีการก ากับ
ติดตามงานดี 

                      3 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุใส่ใจการใหบ้ริการ                       3 
ระบบมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบ
ชดัเจน 

                      1 

อย าก ให้ เ พิ่ ม ร ะบบก า ร จัด ซ้ื อ
ออนไลน์ 

                      3 

อย าก ให้ เ พิ่ ม ร า ย ก า รก ระด าษ
สต๊ิกเกอร์ในคลงั เพื่อส ารองไว ้
ใชง้าน 

                      1 

  
140 



141 

 

ตารางที ่ฉ.3  ความถ่ีอยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง (ต่อ) 
 

 
 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
อยากให้มีการสรุปรายการเบิกวสัดุ
ประจ าเดือน 

                      1 

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดดี้ทุกท่าน                       2 
อยากใหเ้พิ่มจ านวนท่ีบรรจุ 
ในหีบห่อแต่ละรายการ 

                      1 

มีระบบ SMS แจง้เตือน                       1 
สามารถน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการท างาน                      

                      1 

ส า ม า ร ถ ล ด ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
ปฏิบติังาน 

                      1 

ผูม้ารับบริการได้รับวสัดุครบตรง
ตามความตอ้งการ 

                      1 
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ตารางที ่ฉ.3  ความถ่ีอยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง (ต่อ) 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
อยากให้มีการแยกหมวดหมู่แต่และ
ประเภทของวสัดุแต่ละรายการ 

                      2 

อยากให้เพิ่มหน่วยงาน One Stop 
Service ในระบบเบิกจ่ายว ัสดุ
ออนไลน์ เ น่ืองจากหน่วยงานน้ี
ได้ รั บค าสั่ ง แ ต่ งตั้ ง เ ม่ื อว ัน ท่ี  1 
เมษายน 2559 

                      1 

วัสดุบางรายการควรมีการเทียบ
ขนาดให้ทราบเพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนในการใชง้าน 

                      1 

อยากให้จัดท าฐานข้อมูลผู ้ข าย
ออนไลน์ 

                      1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุปฏิบติังานได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                      1 
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ตารางที ่ฉ.3  ความถ่ีอยากเห็นพสัดุมีการพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง (ต่อ) 

 

 

 
 
 

ส่ิงทีค้่นพบ จ านวนผู้ทีต่อบแบบสอบถาม รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
อยากเห็นการพฒันาระบบเบิกวสัดุ
ออนไลน์ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ 

                      1 

ระบบควรรองรับกบัการใชง้านทุก 
Web Browser   

                      1 

ในอนาคตอยากเห็นระบบสามารถ
สร้างเป็น Application บนมือถือ 
และสามารถดาวน์โหลดได ้ 

                      1 
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ภาคผนวก ช 
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้มารับบริการ และการให้บริการ 
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ภาพที ่ช.1 สัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
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ภาพที ่ช.2 การใหบ้ริการบุคลากรสายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 


	05_ch1 (1).pdf
	05_ch3 (1).pdf
	05_ch4 (1).pdf
	05_ch5 (1).pdf
	06_ref (1).pdf
	07_app (1).pdf

