
รายงานผลการประเมนิ 
ความพงึพอใจของผูร้ับบริการทีม่ีตอ่การใหบ้ริการ 
ส านกังานพัฒนานกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี  

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีปีงบประมาณ 2559 รอบครึ่งปหีลงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประกนัคณุภาพและนวตักรรมสือ่ ส านกังานพฒันานักศกึษา 
ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 



 

ค ำน ำ 

 
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้รับมอบหมำยให้ติดตำมประเมินผลควำมพึง

พอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ  อำทิ กิจกรรมนักศึกษำ 
สวัสดิกำรนักศึกษำ สวัสดิภำพนักศึกษำ กำรประกันคุณภำพ สนำมกีฬำ และบริหำรงำนทั่วไป เป็นต้น  เพ่ือ
ส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และ
บุคลำกร นักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ และใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำภำรกิจ/
กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อ
ผู้รับบริกำร โดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจ และได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินนี้ขึ้น เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
พัฒนำกำรให้บริกำรต่อไป 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2559 รอบครึ่งปีหลัง 

 
ความเป็นมา :   
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้รับมอบหมำยให้ติดตำมประเมินผลควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 
ความหมาย :   
 กำรวัดระดับหรือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำ
นักศึกษำ อำทิ กิจกรรมนักศึกษำ สวัสดิกำรนักศึกษำ สวัสดิภำพนักศึกษำ กำรประกันคุณภำพ สนำมกีฬำ และ
บริหำรงำนทั่วไป เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค ์:   
 1. เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร 
อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ  

2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำภำรกิจ/กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับกับ
บริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำร  

 
เป้าหมาย :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :  นำงปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 
 
แหล่งข้อมูล : ผู้รับบริกำร จำกหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
 
หน่วยงานจัดเก็บแบบประเมินและรวบรวม :  งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ ส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ค่าเป้าหมายปี 2559 :  คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 คะแนน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล :  
 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถำนภำพ สังกัด และประเภทงำนที่มำรับ
บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา  
แบ่งเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ 
  ระดับ 1  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 3  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับปำนกลำง 
  ระดับ 4  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำก 
  ระดับ 5  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  

ความหมายของค่าคะแนน :  
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมำยควำมว่ำ    มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจมำก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ช่องทางการเก็บข้อมูลแบบประเมิน : 

1. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์/อีเมล์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (UBU Mail)  หรือ 
2. เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ > เมนูหลัก > แบบประเมิน หรือ 
3. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล :  
 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำภำรกิจ/กระบวนงำน กำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำร โดยมีผู้ตอบ
แบบประเมิน คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำมีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
นักศึกษำ  โดยแบ่งเนื้อหำเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน และตอนที่ 2  ควำม
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พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Office Excel 2013 เพ่ือหำค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยมีรำยละเอียดผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถานภาพ สังกัดและประเภทงานที่มารับบริการฯ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 756) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ            
1.1 ชำย 
1.2 หญิง 

 
348 
408 

 
46.0 
54.0 

รวม 756 100.0 
2.สถานภาพ 

2.1 ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน 
2.2 อำจำรย์ 
2.3 บุคลำกรสำยสนับสนุน 
2.4 นักศึกษำ 

 
12 
17 
216 
511 

 
1.6 
2.2 
28.6 
67.6 

รวม 756 100.0 
3.สังกัด 

3.1 คณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
3.2 หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
592 
164 

 
78.3 
21.7 

รวม 756 100.0 
4.ประเภทงานที่มารับบริการด้านการพัฒนานักศึกษา 

4.1 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ 
4.2 งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ 
4.3 งำนกิจกรรมนักศึกษำ 
4.4 งำนบริหำรทั่วไป 
4.5 งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ 
4.6 งำนกีฬำ  

 
273 
222 
256 
77 
101 
190 
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54 และเพศชำย คิดเป็นร้อย
ละ 46  มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.6 รองลงมำคือ บุคลำกรสำยสนับสนุน คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 2.2 ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 1.6 สังกัดคณะ/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ คิดเป็นร้อยละ 78.3 และหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี คิดเป็นร้อยละ 21.7
ตำมล ำดับ ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มำรับบริกำรประเภทงำนสวัสดิกำรนักศึกษำมำกที่สุด  
 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ใช้วิธีส ำรวจโดยให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงควำมคิดเห็นโดยก ำหนดค่ำ
คะแนนระดับควำมพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 3  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับปำนกลำง 
  ระดับ 4  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำก 
  ระดับ 5  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

 

ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินตอนที่ 2 
 ความหมายของค่าคะแนน :  
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมำยควำมว่ำ    มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจมำก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

  1.1 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น-หลัง 
252 360 144 - - 

4.14 0.72 มำก 
33.3 47.6 19.0 - - 

  1.2 ระยะเวลำในกำรในกำรให้บริกำรภำค
เช้ำ บ่ำย นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม 

234 306 198 18 - 
4.00 0.83 มำก 

31.0 40.5 26.2 2.4 - 
  1.3 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไมยุ่ง่ยำก
ซับซ้อน 

252 324 162 18 - 
4.07 0.81 มำก 

33.3 42.9 21.4 2.4 - 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

  1.4 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อ
ประสำนงำนไดส้ะดวก เช่น โทรศพัท์ E-
mail Facebook  Line 

306 234 180 36 - 
4.07 0.92 มำก 

40.5 31.0 23.8 4.8 - 

รวม 4.07 0.82 มาก 
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  2.1 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำง
ชัดเจน 

270 270 198 18 - 
4.05 0.85 มำก 

35.7 35.7 26.2 2.4 - 

  2.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 
324 252 144 36 - 

4.14 0.90 มำก 
42.9 33.3 19.0 4.8 - 

  2.3 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริกำร 

324 216 198 18 - 
4.12 0.89 มำก 

42.9 28.6 26.2 2.4 - 
รวม 4.10 0.88 มาก 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.1 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำตดิต่อ
เพียงพอ 

270 270 198 18 - 
4.05 0.85 มำก 

35.7 35.7 26.2 2.4 - 
  3.2 สถำนท่ี/จุดให้บริกำรสะอำด เป็น
ระเบียบ 

270 252 198 36 - 
4.00 0.91 มำก 

35.7 33.3 26.2 4.8 - 

  3.3 มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมลูที่มีควำม
ชัดเจน เหมำะสม 

234 360 126 36 - 
4.05 0.82 มำก 

31.0 47.6 16.7 4.8 - 
รวม 4.03 0.86 มาก 

4.คุณภาพการให้บริการ 

  4.1 มีคู่มือ / หลักเกณฑ์ ข้อมูลขำ่วสำรที่
ทันสมัย เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำนได้จริง 

216 288 234 18 - 
3.93 0.84 มำก 

28.6 38.1 31.0 2.4 - 

  4.2 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมไดอ้ย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว 

270 288 180 18 - 
4.07 0.84 มำก 

35.7 28.1 23.8 2.4 - 

  4.3 มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย 
ติดต่อประสำนงำน ให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำร
ที่ทันสมัยเสมอ 

270 288 162 36 - 
4.05 0.88 มำก 

35.7 38.1 21.4 4.8 - 

  4.4 ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้อง
แก้ไขใหม ่

234 288 198 36 - 
3.95 0.88 มำก 

31.0 38.1 26.2 4.8 - 

รวม 4.00 0.86 มาก 

5.ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
  5.1 ผู้บริหำรมีวิสยัทัศน์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ คณุธรรม จริยธรรม 

270 306 126 54 - 
4.05 0.91 มำก 

35.7 40.5 16.7 7.1 - 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

  5.2 เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยด ี

270 288 126 72 - 
4.00 0.96 มำก 

35.7 38.1 16.7 9.5 - 
  5.3 มีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอน
กระบวนกำร/ เอกสำร /แผ่นพับ แนะน ำข้อมูล 

252 216 234 54 - 
3.88 0.97 มำก 

33.3 28.6 31.0 7.1 - 

  5.4 มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำน
ช่องทำงสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

252 252 216 36 - 
3.90 0.91 มำก 

33.3 33.3 28.6 4.8 - 

รวม 3.96 0.94 มาก 
รวมทุกด้าน 4.03 0.87 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 2  จะเห็นได้ว่ำ  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำ

นักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจมำก  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.03  ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03  คุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 และควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 ตำมล ำดับ โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง ,ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 และดูแล
เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 ตำมล ำดับ สำมำรถสรุปมีค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้
ดังนี้ 
 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ใน
ระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 โดยพึงพอใจ มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14
รองลงมำ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้
สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook  Line มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 และระยะเวลำในกำรในกำรให้บริกำร
ภำคเช้ำ บ่ำย นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 ตำมล ำดับ 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 โดยพึงพอใจเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 
รองลงมำ ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 และให้ค ำแนะน ำและตอบข้อ
ซักถำมอย่ำงชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.05 ตำมล ำดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 โดยพึงพอใจ มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีควำมชัดเจน เหมำะสม นั่งพักและรับรอง
ส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.05 และสถำนที่/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.00 ตำมล ำดับ 
 คุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.00 โดยพึงพอใจ เรื่องกำรให้บริกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย
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เท่ำกับ 4.07 รองลงมำ มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำน ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย
เสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.05 ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 และมีคู่มือ / 
หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เป็นแนวทำงท่ีปฏิบัติงำนได้จริง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ตำมล ำดับ 

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 โดยพึงพอใจผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.05 รองลงมำ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยดี มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 
และมีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอนกระบวนกำร/ เอกสำร /แผ่นพับ แนะน ำข้อมูล มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.88 ตำมล ำดับ 

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี จ าแนกรายด้านได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1.ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.07 0.82 มำก 
2.ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.10 0.88 มำก 
3.ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.03 0.86 มำก 
4.คุณภำพกำรให้บริกำร 4.00 0.86 มำก 
5.ควำมเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร 3.96 0.94 มำก 

รวม 4.03 0.87 มาก 

 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรควรยิ้ม พูดจำสุภำพ ไพเรำะ 

 เพ่ิมจ ำนวนหมำยเลขโทรศัพท์ให้บริกำรหลำยคู่สำย 

 กำรประชำสัมพันธ์เรื่องทุนกำรศึกษำยังไม่ทั่วถึง 

 ให้บริกำรรวดเร็วและดีมำก 

 มีช่องทำงในกำรรับข่ำวสำรที่หลำกหลำย 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำนักศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำภำรกิจ/กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับกับ
บริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำร เครื่องมือส ำรวจในครั้งนี้เป็นแบบประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  

จำกกำรส ำรวจสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้รับบริกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำ

นักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปีงบประมำณ 2559 รอบครึ่งปีหลัง จ ำนวนทั้งสิ้น 
756 คน 

2.  ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 408 คน คิดเป็นร้อยละ 54 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ 
จ ำนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 สังกัดคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ คิดเป็นร้อยละ 78.3  และมำรับบริกำร
ประเภทงำนสวัสดิกำรนักศึกษำมำกที่สุด จ ำนวน 273 คน 

3.  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำนมี
ควำมพึงพอใจมำก  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.03  โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ มีกำร
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง ,ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 และดูแลเอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 ตำมล ำดับ สำมำรถสรุปมีค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 
 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ใน
ระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 โดยพึงพอใจ 1) มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 2) ขั้นตอนในกำร
ให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 3) ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-
mail Facebook  Line และ 4) ระยะเวลำในกำรในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ บ่ำย นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 โดยพึงพอใจ 1) เจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 2) ดูแลเอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร  และ 3) ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตำมล ำดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 โดยพึงพอใจ 1) มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีควำมชัดเจน เหมำะสม 2) นั่งพักและ
รับรองส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ และ 3) สถำนที่/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ ตำมล ำดับ 
 คุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.00 โดยพึงพอใจ 1) ให้บริกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว  2) มีช่องทำง
กำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำน ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัยเสมอ  3) ให้บริกำรไม่มี
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ข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ และ 4) มีคู่มือ / หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำน
ได้จริง ตำมล ำดับ 

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 โดยพึงพอใจ 1) ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม 
จริยธรรม 2) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยดี 3) มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม  และ 4) มีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอนกระบวนกำร/ เอกสำร /
แผ่นพับ แนะน ำข้อมูล  ตำมล ำดับ 

4. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จ ำแนกรำยด้ำนได้ดังนี ้
  1) ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 
  2) ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 
  3) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 
  4) คุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 
  5) ควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 
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การน าผลปรับปรุงและพัฒนา 
ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ ปีงบประมำณ 2559 (รอบครึ่งปี
แรก) จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร  ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มำปรับปรุงและพัฒนำ 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
จากปงีบประมาณ 2559 (รอบครึ่งปีแรก) 

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

 ควรมีขั้นตอน / หลักเกณฑ์กระบวนกำรต่ำงๆไว้ให้
ชัดเจน เพ่ือควำมสะดวกและเข้ำใจในกำรใช้
บริกำร 

 

 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ จัดท ำขั้นตอนกำรบริกำร
ไว้ให้บริกำรครบถ้วนชัดเจน แม้ไม่มีเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรสำมำรถด ำเนินงำนตำมข้ันตอนได้ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ควรรวมส ำนักงำนและจุดบริกำรไว้พื้นที่เดียวกัน 

 อำคำรกีฬำ/กรีฑำควรซ่อมบ ำรุงรักษำให้สะอำด 
 

 

 เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตึกใน
กรณีท่ีมีผู้รับบริกำรจ ำนวนมำกอำจเกิดควำมไม่
สะดวกได้ 

 อำคำรกีฬำ/กรีฑำได้รับกำรซ่อมบ ำรุงรักษำและมี
แม่บ้ำนท ำควำมสะอำดประจ ำสถำนกีฬำ 

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 ควรประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนระบบออนไลน์ 
เพ่ือลดปริมำณทรัพยำกรและสะดวกในกำรจัดกำร
ประเมินผล 

 ผู้บริหำรตระหนักถึงกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
หน่วยงำนให้มำกกว่ำนี้ 

 

 ด ำเนินกำรเพ่ิมช่องทำงประเมินควำมพึงพอใจผ่ำน
ระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

 ผู้บริหำรจัดให้มีกำรประชุมเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือ
รับทรำบ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรให้บริกำรผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



11 

 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 
ผู้สนับสนุนและท่ีปรึกษา    
 นำยทรงพล อินทเศียร รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 นำยครรคิด เครือวัลย์ หัวหน้ำส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 
หน่วยงานจัดเก็บแบบส ารวจและรวบรวม 

งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 

นำงปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
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