
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รอบท่ี 2  

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559  

   รอบที่ 2 (มีนาคม – สิงหาคม 2559)
 

ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน                               
สภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยส่งแบบประเมินฯ ให้แก่คณะ/หน่วยงำน จ ำนวนทั้งสิ้น 31 ฉบับ (หน่วยงำน
ละ 1 ฉบับ) และให้คณะ/หน่วยงำน สำมำรถเลือกประเมินควำมพึงพอใจฯ ในแบบสอบถำมออนไลน์
ที่  https://goo.gl/forms/iKeDSvdmLNa0G9v73 โดยได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ เป็นแบบส ำรวจ 
จ ำนวน 22 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 70.97 ของแบบสอบถำมที่แจกให้คณะ/หน่วยงำนทั้งหมด และมีผู้ตอบ
แบบสอบถำมออนไลน์ จ ำนวน 23 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 51.11 ของแบบสอบถำมทั้งหมด (แบบส ำรวจและ
แบบสอบถำมออนไลน์) รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  83.33 โดยสัดส่วนของแบบสอบถำมและ
แบบสอบถำมออนไลน์ คือ ร้อยละ 48.89 : 51.11 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 1 และ 2  และ
พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับ มาก ค่ำเฉลี่ย 
3.97 โดยมีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแยกเป็นรำยข้อ และรำยด้ำน ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 3 และ ตำรำงที่ 4 ตำมล ำดับ  

 
 

ตารางท่ี 1 สัดส่วนของแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์   
 

ประเภทของแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ  

1. แบบสอบถำมฯ (paper)  
2. แบบสอบถำมออนไลน์  

22 
23 

48.89 
51.11 

รวม 45 100 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ  

1. เพศ  
ชำย  
หญิง 

 
18 
27 

 
40.00 
60.00 

2. สังกัด 
คณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
20 
25 

 
44.44 
55.56 

https://goo.gl/forms/iKeDSvdmLNa0G9v73
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ  

3. สถานภาพ  
ผู้บริหำร/หัวหน้ำส ำนักงำน 
บุคลำกรสำยวิชำกำร 
บุคลำกรสำยสนับสนุน  

 
3 
6 
36 

 
6.67 
13.33 
80.00 

4. การให้บริการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
กำรขอใช้บริกำรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
กำรขอเอกสำร/ข้อมูลกำรประชุมฯ 
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศฯ  
อ่ืนๆ  

 
 

21 
11 
25 
18 
2 

 
 

27.27 
14.29 
32.47 
23.38 
2.60 

 
จำกตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม               

จ ำนวน 45 คน เป็นเพศหญิง จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชำย จ ำนวน 18 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 และคณะ/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44  มีสถำนภำพเป็น บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมำ คือ บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 
ผู้บริหำร/หัวหน้ำส ำนักงำน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และกำรบริกำรของสภำมหำวิทยำลัย ที่
ผู้รับบริกำรใช้บริกำรมำกที่สุด คือ กำรขอเอกสำร/ข้อมูลกำรประชุม รองลงมำ คือ กำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย และ กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ (ระบบติดตำมมติสภำมหำวิทยำลัย)  ตำมล ำดับ  
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ตารางที่ 3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย จ าแนกรายข้อ 

   

ข้อที่ รายการปฏิบัติ 
ระดับคะแนน 

รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย แก้ไข
ปรับปรุง 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการบริการ 

1.1 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน 

12 23 10 - - 45 4.04 มาก 

26.67 51.11 22.22 - - 100 

1.2 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมี
ควำมเหมำะสม 

14 19 12 - - 45 4.04 มาก 

31.11 42.22 26.67 - - 100 

ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

2.1 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น 
เต็มใจให้บริกำร 

15 22 8 - - 45 4.16 มาก 

33.33 48.89 17.78 - - 100 

2.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 
เป็นมิตร 

15 23 7 - - 45 4.18 มาก 

33.33 51.11 15.56 - - 100 

2.3 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อ
ซักถำมอย่ำงชัดเจน 

13 22 10 - - 45 4.07 มาก 

28.89 48.89 22.22 - - 100 

ด้านที่ 3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 มีช่องทำงในกำรติดต่อ

ประสำนงำนที่หลำกหลำย 
เพียงพอและเหมำะสม 

14 12 17 2 - 45 3.84 มาก 

31.11 26.67 37.78 4.44 - 100 

3.2 สถำนที่/จุดให้บริกำรสะอำด 
เป็นระเบียบ 

16 17 12 - - 45 4.09 มาก 

35.56 37.78 26.67 - - 100 

3.3 มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมูล
ที่มีควำมชัดเจน เหมำะสม 

13 15 17 - - 45 3.91 มาก 

28.89 33.33 37.78 - - 100 

ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
4.1 ควำมรวดเร็วในกำร

ให้บริกำร 
12 20 11 2 - 45 3.93 มาก 

26.67 44.44 24.44 4.44 - 100 
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ข้อที่ รายการปฏิบัติ 
ระดับคะแนน 

รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย แก้ไข
ปรับปรุง 

4.2 ควำมถูกต้องของกำร
ให้บริกำร 

11 22 11 1 - 45 3.96 มาก 

24.44 48.89 24.44 2.22 - 100 
4.3 มี website ให้บริกำรข้อมูล

ข่ำวสำร และรำยงำน กำร
ประชุมที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  

15 17 10 3 - 45 3.98 มาก 

33.33 37.78 22.22 6.67 - 100 

ด้านที่ 5 ด้านความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
5.1 กำรแจ้งข้ันตอน/ปฏิทิน

ปฏิบัติงำน 
10 18 15 2 - 45 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                           มาก 

22.22 40.00 33.33 4.44 - 100 

5.2 กำรยึดกฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน 

12 24 9 - - 45 3.62 มาก 

26.67 53.33 20.00 - - 100 

5.3 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ  

13 19 12 1 - 45 3.98 มาก 

28.89 42.22 26.67 2.22 - 100 

เฉลี่ย 3.97 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย จ ำแนกรำยข้อ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย  โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.97) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 5 อันดับแรก 
พบว่ำ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 3.98) รองลงมำ คือ                       
กำรยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน (ค่ำเฉลี่ย = 4.18) , สถำนที่/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 
(ค่ำเฉลี่ย 4.09) , ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน (ค่ำเฉลี่ย = 4.07)  และมีควำมพึงพอใจเท่ำกัน
คือ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่ งยำกซับซ้อน  และ ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม                     
(ค่ำเฉลี่ย 4.04)    
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ตารางที่ 4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการส านักงาน                      
สภามหาวิทยาลัย จ าแนกรายด้าน  

 

ด้านที ่ รายการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรบริกำร 4.04 มำก 

2 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.14 มำก 

3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.95 มำก 

4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 3.96 มำก 

5 ด้ำนควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร 3.80 มำก 
เฉลี่ย 3.98 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย จ ำแนกรำยด้ำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใจมำก                        
(ค่ำเฉลี่ย = 3.98)  โดยพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำเฉลี่ย = 4.14) 
รองลงมำ คือ ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรบริกำร (ค่ำเฉลี่ย = 4.04) และ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
(ค่ำเฉลี่ย 3.96)  
 
 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาให้บริการ  
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการให้บริการ 
 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยที่

สำมำรถ link กับรำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กบม. / กบบ. / กรรมกำรวิชำกำร ที่ต้องต่อยอดมำ
ที่สภำมหำวิทยำลัย 
 

เชื่อมโยงข้อมูลรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยกับ
รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น กบม./ กบบ. และ
กรรมกำรวิชำกำร เ พ่ือควำมสะดวกในกำรสืบค้น
รำยงำนกำรประชุมต่อไป  

 
 


