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บทสรุปผูบริหาร 

 

การประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ การใหบริการสํานักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2563               

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน ความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึง

พอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในดานการ

ใหบริการ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป                 

ซ่ึงการประเมินจําแนกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ตอนท่ี 2 ความตองการ/

ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ ตอการใหบริการตางๆ ตอนท่ี 3 ความไม พึงพอใจ ของผูรับบริการ                            

โดยกลุมเปาหมายของการประเมินในครั้งนี้ คือ ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน ผูบริหารระดับ

คณะ จํานวน 11 คน ตัวแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 50 คน 

และผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของคณะ/สํานัก/หนวยงาน จํานวน 26 คน รวมท้ังสิ้น 99 คน โดยมี

จํานวนผูตอบกลับ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 79.80 

ผลการประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2563 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 

มีนาคม 2563) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ ตอการ

ใหบริการของ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู

ในระดับพอใจมาก รอยละ 83.25 (Χ  = 4.16) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 50 คน 

(รอยละ 71.94) และเพศชาย 24 คน (รอยละ 17.27) ไมตองการระบุเพศ 5 คน (รอยละ 10.79) เปนบุคลากร

ในคณะ/หนวยงานเทียบเทามากท่ีสุด คือ 66 คน (รอยละ 71.74) รองลงมาเปนหนวยงานในสังกัดอธิการบดี 

13 คน (รอยละ 28.26) และเปนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 43 คน (รอยละ 55.13) รองลงมาเปน

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานประกัน 20 คน (รอยละ 34.19) ผูบริหารระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา 9 คน 

(รอยละ 7.69) และผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 7 คน (รอยละ 2.99) เปนตน 

สวนผลการประเมินความไมพึงพอใจ การใหบริการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2563 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

พบวา ในปงบประมาณ 2563 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.69 คะแนน คิดเปนรอยละ 

33.73 และหากพิจารณาแยกตามประเด็นการประเมินความไมพึงพอใจ พบวา ผลการประเมินมีระดับใกลเคียง

กันคือ อยูท่ีระดับ 1.50 – 1.75 คะแนน คิดเปนรอยละ 30.00 – 35.00 
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รายงานผลการประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ                        

ของผูรับบริการตอการใหบริการ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

ปงบประมาณ 2563 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

********************************************** 

ในการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูรับบริการตอ

การใหบริการ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี จัดทําข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) คือ ผูบริหาร อาจารย คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และบุคลากร เพ่ือใช

เปนขอมูลในการพัฒนาภารกิจ/กระบวนงานของหนวยงาน ใหสอดรับกับบริบทปจจุบัน และสนองตอบความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยในครั้งนี้ใชการวัดระดับตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ หรือ ระดับ

ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 

ระดบัคะแนนเปน 1 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ นอยท่ีสุด  

ระดบัคะแนนเปน 2 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ นอย  

ระดบัคะแนนเปน 3 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ ปานกลาง  

ระดบัคะแนนเปน 4 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ มาก  

ระดบัคะแนนเปน 5 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ มากท่ีสุด  

และกําหนดระดับตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจเฉลี่ยเพ่ือการแปรผล ดังนี้ 

ระดบัคะแนนเปน 0.00 – 1.50 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ นอยท่ีสุด  

ระดบัคะแนนเปน 1.50 – 2.50 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ นอย  

ระดบัคะแนนเปน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ ปานกลาง  

ระดบัคะแนนเปน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ มาก  

ระดบัคะแนนเปน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ มากท่ีสุด  

สวนผลการประเมินความไมพึงพอใจ การใหบริการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี ในครั้งนี้ ใชการวัดระดับความไมพึงพอใจ หรือ ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

คือ 

ระดบัคะแนนเปน 1 หมายถึง ไมพึงพอใจ นอยท่ีสุด  

ระดบัคะแนนเปน 2 หมายถึง ไมพึงพอใจ นอย  

ระดบัคะแนนเปน 3 หมายถึง ไมพึงพอใจ ปานกลาง  

ระดบัคะแนนเปน 4 หมายถึง ไมพึงพอใจ มาก  

ระดบัคะแนนเปน 5 หมายถึง ไมพึงพอใจ มากท่ีสุด  

และกําหนดระดับความไมพึงพอใจเฉลี่ยเพ่ือการแปรผล ดังนี้ 
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ระดบัคะแนนเปน 0.00 – 1.50 หมายถึง ไมพึงพอใจ นอยท่ีสุด  

ระดบัคะแนนเปน 1.50 – 2.50 หมายถึง ไมพึงพอใจ นอย  

ระดบัคะแนนเปน 2.51 – 3.50 หมายถึง ไมพึงพอใจ ปานกลาง  

ระดบัคะแนนเปน 3.51 – 4.50 หมายถึง ไมพึงพอใจ มาก  

ระดบัคะแนนเปน 4.51 – 5.00 หมายถึง ไมพึงพอใจ มากท่ีสุด  

ซ่ึงผลการตอบแบบประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ เปนดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบการประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ และความไม

พึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 

 

 

ชาย 24 คน

หญิง 50 คน

ไมตองการระบุ 5 คน

เพศ

คณะ/หนวยงานเทียบเทา 66 คน

หนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 13 คน

สังกัด
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จากแผนภูมิ พบวา การประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ ของผูรับบริการตอการ

ใหบริการ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี สามารถเก็บขอมูลรวม

ท้ังสิ้น 79 คน จากจํานวนบุคลากรผู เ ก่ียวของ ท้ังหมด 99 คน คิดเปนรอยละ 79.80 พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 50 คน (รอยละ 71.94) และเพศชาย 24 คน (รอยละ 17.27) ไมตองการ

ระบุเพศ 5 คน (รอยละ 10.79) เปนคณะ/หนวยงานเทียบเทามากท่ีสุด คือ 66 คน (รอยละ 71.74) รองลงมา

เปนหนวยงานในสังกัดอธิการบดี 13 คน (รอยละ 28.26) และเปนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 43 คน 

(รอยละ 55.13) รองลงมาเปนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานประกัน 20 คน (รอยละ 34.19) ผูบริหารระดับคณะ/

หนวยงานเทียบเทา 9 คน (รอยละ 7.69) และผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 7 คน (รอยละ 2.99) ตามลําดับ 

2. รายงานผลการประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ การใหบริการของ

ผูรับบริการตอการใหบริการ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย รอยละ ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

1.1 มีระบบข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ชัดเจน มีระยะเวลาในการใหบริการท่ี

เหมาะสมรวดเร็ว คลองตัว 

32 25 17 5 - 4.06 81.27 มาก 

2.99%
7.69%

55.13%

34.19%

สถานภาพ

ผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารระดบัคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า กรรมการประกนัคณุภาพภายใน บคุลากรท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานประกนัคณุภาพ
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย รอยละ ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1.2 ไดรับขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน 

สอดคลองกับความตองการ และนําไปสู

การแกไขปญหาของหนวยงานไดจริง  

28 34 11 5 1 4.05 81.01 มาก 

1.3 ติดตอประสานงาน ขอมูลงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ไดสะดวกไม

มีข้ันตอนและกระบวนการท่ีซับซอน 

32 32 10 5 - 4.15 83.04 มาก 

1.4 มีการรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ 
24 38 13 4 - 4.04 80.76 มาก 

2. เจาหนาท่ี 

2.1 เจาหนาท่ีมีความรูและความ

เชี่ยวชาญในการชี้แจงใหคําปรึกษาแก

หนวยงาน 

 

35 27 12 5 - 4.16 83.29 มาก 

2.2 มีความสุภาพเปนมิตร เอาใจใส 

กระตือรือรน และพรอมในการให

คําปรึกษา ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแก

หนวยงาน 

 

42 22 11 4 - 4.29 85.82 มาก 

3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

3.1 การจัดสถานท่ีทันสมัย มีระเบียบ

สะอาดสวยงาม และเอ้ือตอการ

ใหบริการ 

28 34 13 4 - 4.09 81.77 มาก 

3.2 มีชองทางการติดตอสื่อสาร และ

เผยแพรขอมูลงานประกันคุณภาพ

การศึกษาฯ เชน เว็บไซต คูมือ สื่อ

สิ่งพิมพตางๆ เปนตน 

30 33 11 5 - 4.11 82.28 มาก 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย รอยละ ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

3.3 มีเอกสารแบบฟอรมขอมูลท่ีมีความ

ชัดเจน เหมาะสม 
30 30 16 2 1 4.09 81.77 มาก 

4. คุณภาพการใหบริการ 

4.1 มีคูมือ/หลักเกณฑ ขอมูลขาวสารท่ี

ทันสมัย เปนแนวทางการปฏิบัติท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง 

39 26 14 3 - 4.20 84.05 มาก 

4.2 มีการใหบริการตอบขอหารือ/ขอ

ซักถามไดอยางถูกตอง ชัดเจน สะดวก

และรวดเร็ว 

33 31 10 4 1 4.15 83.04 มาก 

4.3 ใหความรูท่ัวถึง สอดคลองกับความ

ตองการ และครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

32 33 12 2 - 4.20 84.05 มาก 

4.4 มีการสรุปรายงานผลการประชมุ/

สัมมนา/อบรม ครบถวนถูกตองและ

สามารถนําไปใชประโยชนได 

31 34 11 3 - 4.18 83.54 มาก 

4.5 มี web site ใหบริการขอมูล

ขาวสาร และกิจกรรมงานประกัน

คุณภาพการศึกษาฯ ท่ีทันสมัยและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

31 34 10 4 - 4.16 83.29 มาก 

5. ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 

5.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความรู

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
39 33 6 1 - 4.39 87.85 มาก 

5.2 เจาหนาท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ 

คลองแคลว มีบุคลิกภาพและอัธยาศัย

ไมตรีอันดี เต็มใจใหบริการ เอาใจใสและ

พยายามชวยหาแนวทางแกไขปญหาให

หนวยงาน 

35 32 7 4 1 4.22 84.30 มาก 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย รอยละ ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5.3 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ฯ มีการชี้แจงความรูความเขาใจในการ

ดําเนินงานตามมาตรฐาน สกอ. และ

นําไปสูการปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน 

34 33 7 4 1 4.20 84.05 มาก 

รวม 4.16 83.25 มาก 

จากตาราง พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ สํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษาและสารสนเทศ ในภาพรวมรอยละ 83.25 อยูในระดับพอใจมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ 5 อันดับแรก พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความรูความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม ( X = 4.39), รองลงมา เจาหนาท่ีมีความสุภาพเปนมิตร เอาใจใส กระตือรือรน และพรอม

ในการใหคําปรึกษา ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน ( X = 4.29), เจาหนาท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ 

คลองแคลว มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เต็มใจใหบริการ เอาใจใสและพยายามชวยหาแนวทางแกไข

ปญหาใหหนวยงาน ( X = 4.22), มีคูมือ/หลักเกณฑ ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย เปนแนวทางการปฏิบัติท่ีสามารถ

นําไปปฏิบัติงานไดจริง, ใหความรูท่ัวถึง สอดคลองกับความตองการ และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย (ประชุม/

สัมมนา/อบรม), และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ มีการชี้แจงความรูความเขาใจในการดําเนินงาน

ตามมาตรฐาน สกอ. และนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน ( X = 4.20) ตามลําดับ 

 หากพิจารณารายงานผลการประเมินความตองการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ การใหบริการของ

ผูรับบริการตอการใหบริการ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จําแนกรายดาน ไดดังนี้ 

ความพึงพอใจรายดาน Mean 
คา          

รอยละ 
ระดับ 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.08 81.52 มาก 

2. เจาหนาท่ี 4.23 84.56 มาก 

3. สิ่งอํานวยความสะดวก 4.10 81.94 มาก 

4. คุณภาพการใหบริการ 4.18 83.59 มาก 

5. ความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 4.27 85.40 มาก 

ภาพรวม 4.16 83.25 มาก 
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 จากตาราง พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการ

ใหบริการ ( X = 4.27), รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ี ( X = 4.23), ดานคุณภาพการใหบริการ ( X = 4.18), 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 4.10) และดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ     ( X = 4.08) 

ตามลําดับ 

 

3. รายงานผลการประเมินความไมพึงพอใจ การใหบริการของผูรับบริการตอการใหบริการ สํานักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี 

รายการ 

ระดับความไมพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย รอยละ ระดับ นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1.1 ข้ันตอนการใหบริการตั้งแตเริ่มเขา

มา ถึงสิ้นสุด การรับบริการ 

32 38 9 - - 1.71 34.18 นอย 

1.2 พฤติกรรมการใหบริการของ

เจาหนาท่ี (ความกระตือรือรน ความใส

ใจ ในการใหบริการ ความสุภาพ

ออนโยน 

27 45 7 - - 1.75 34.94 นอย 

1.3 การใหคําแนะนําของเจาหนาท่ี 27 47 5 - - 1.72 34.43 นอย 

1.4 สิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 

39 35 5 - - 1.57 31.39 นอย 

รวม 1.69 33.73 นอย 

 

จากตาราง พบวา จากการประเมินความไมพึงพอใจ การใหบริการของผูรับบริการตอการใหบริการ 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี ในปงบประมาณ 2563 จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.69 คะแนน คิดเปนรอยละ 33.73 และหากพิจารณาแยกตามประเด็น

การประเมินความไมพึงพอใจ พบวา ผลการประเมินมีระดับใกลเคียงกันคือ อยูท่ีระดับ 1.50 – 1.75 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 30.00 – 35.00  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ควรมีการประสานงานใหมีความถ่ีมากข้ึน 

2. ดีมาก ชัดเจนดี สามารถนําขอเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการตอไปได 
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3. ควรมีการแจงผลสรุปรายงานผลการประชุม/สัมมนา/อบรม ใหแกคณาจารยทุกทานผานอีเมลล

มหาวิทยาลัยเพ่ือสามารถนําไปใชประโยชนได และควรมีเว็บไซตฐานขอมูลชุดเดียวกันท่ีอัพเดตเพ่ือใหผูจัดทํา

รายงาน SAR จะสามารถนําตัวเลข/ขอมูลนั้นมาวิเคราะหไดอยางถูกตองและเขาใจตรงกันกับทุกฝาย 

ส่ิงท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จะดําเนินการตอไป  

1. เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสาร เผยแพรขาวสาร เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ EdPEx TQA ให

หลากหลายชองทาง เชน เว็ปไซตสํานักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัย Face Book และ Line เปนตน 

2. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเผยแพรใหผูสนใจนําไปใชประโยชน ผานชองทาง

อ่ืนๆ เชน เว็ปไซตสํานักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัย Face Book และ Line เปนตน 
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รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2563  

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

 

ท่ีปรึกษา 

นายฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร 

  

 

วิเคราะหขอมูลและจัดทํา 

วาท่ี ร.ต.หญิงสายใจ  จันเวียง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความพึงพอใจผานระบบออนไลน 
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