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ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 



 
ค ำน ำ 

 
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำกำรส ำรวจควำม

ต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ  อำทิ 
กิจกรรมนักศึกษำ สวัสดิกำรนักศึกษำ สวัสดิภำพนักศึกษำ กำรประกันคุณภำพ สนำมกีฬำ และบริหำรงำน
ทั่วไป เป็นต้น เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร 
อำจำรย์ และบุคลำกร นักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ และใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
ภำรกิจ/กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อ
ผู้รับบริกำร โดยใช้แบบส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจ และได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรส ำรวจนี้ขึ้น เพื่อน ำผลกำรส ำรวจและผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรต่อไป 
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การส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 1 

 
ความเป็นมา :  

ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำกำรส ำรวจควำม
ต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
   
ความหมาย :   
 กำรวัดระดับหรือส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ อำทิ กิจกรรมนักศึกษำ สวัสดิกำรนักศึกษำ สวัสดิภำพนักศึกษำ 
กำรประกันคุณภำพ สนำมกีฬำ และบริหำรงำนทั่วไป เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค ์:   
 1. เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ  

2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับ
กับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  

 
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :  นำงปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562 
 
แหล่งข้อมูล : ผู้รับบริกำรจำกหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
 
หน่วยงานจัดเก็บแบบส ารวจและรวบรวม :  งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ ส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ค่าเป้าหมายปี 2562 :  คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 คะแนน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล :  
 แบบส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ สถำนภำพ สังกัด กำรใช้บริกำร ประเภทงำนที่มำรับ
บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ และควำมถ่ีในกำรขอรับบริกำรโดยเฉลี่ย 

ตอนที่ 2  ความต้องการ/คาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา แบ่งเป็นระดับควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ 5 ระดับ  
 ระดับ 1 หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 
 ระดับ 2  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ น้อย 
 ระดับ 3  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ ปานกลาง 
 ระดับ 4  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ มาก 
 ระดับ 5  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ มากที่สุด 
 

เกณฑ์ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความต้องการ/คาดหวังและความพึงพอใจ :  
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมำยควำมว่ำ   คำดหวังมำกที่สุด ,กำรบริกำรดีมำก  
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังมำก,กำรบริกำรดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังปำนกลำง,กำรบริกำรพอใช้  
 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อย,กำรบริกำรต้องปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อยที่สุด,กำรบริกำรต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ช่องทางการเก็บข้อมูลแบบส ารวจ : 

1. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์/อีเมล์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (UBU Mail)  หรือ 
2. เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ> เมนูหลัก> กำรประเมินควำมพึงพอใจ> แบบประเมิน หรือ 
3. แบบส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจฯ  
4. สแกน QR  Code หรือ https://goo.gl/forms/H3i2wr1Ox365TvxF3 

 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล :  
 กำรส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและ
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ 
กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อ
ผู้รับบริกำร โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำมีต่อกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ  โดยแบ่งเนื้อหำเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ โดยน ำเสนอเป็นตำรำงแสดง
ควำมถี่และค่ำร้อยละ 
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ตอนที่ 2  ควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 24 เพ่ือหำค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำ
ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยมีรำยละเอียดผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ สถานภาพ สังกัด การใช้บริการ ประเภทงานที่มารับบริการ 
    ด้านการพัฒนานักศึกษา และความถี่ในการขอรับบริการโดยเฉลี่ย 
 

ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (n = 286) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ            
1.1 ชำย 
1.2 หญิง 

 
114 
172 

 
39.9 
60.1 

รวม 286 100.0 
2.สถานภาพ 

2.1 ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน 
2.2 อำจำรย์ 
2.3 บุคลำกรสำยสนับสนนุ 
2.4 นักศึกษำ 

 
14 
14 
94 
164 

 
4.9 
4.9 
32.9 
57.3 

รวม 286 100.0 
3.สังกัด 

3.1 คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
3.2 หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
226 
60 

 
79.0 
21.0 

รวม 286 100.0 
4.การใช้บริการ 

4.1 เคยขอรับบริกำร  
4.2 ไม่เคยขอรับบริกำร 

 
286 

- 

 
100.0 

- 
รวม 286 100.0 

5.ประเภทงานที่มารบับริการดา้นการพัฒนานักศึกษา 
(เลือกที่ท่ำนใชบ้ริกำรมำกที่สดุ 1 ประเภทงำน) 

5.1 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ 
5.2 งำนวินัยและสวสัดิภำพนักศึกษำ 
5.3 งำนกิจกรรมนักศึกษำ 
5.4 งำนบริหำรทั่วไป 
5.5 งำนประกันคุณภำพและนวตักรรมสื่อ 
5.6 งำนกีฬำ  

 
 

62 
24 
88 
48 
26 
38 

 
 

21.7 
8.4 
30.8 
16.8 
9.1 
13.3 

รวม 286 100.0 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (n = 286) จ านวน (คน) ร้อยละ 
6.ความถี่ในการขอรับบริการส านักงานพัฒนานักศึกษา 
         6.1 ขอรับบริกำรเฉลี่ย 1 คร้ัง/สัปดำห์ 
         6.2 ขอรับบริกำรเฉลี่ย 2 คร้ัง/สัปดำห์ 
         6.3 ขอรับบริกำรเฉลี่ย 3 คร้ัง/สัปดำห์ 
         6.4 ขอรับบริกำรเฉลี่ย มำกกว่ำ 3 คร้ัง/สัปดำห์ 

 
166 
48 
30 
42 

 
58.0 
16.8 
10.5 
14.7 

รวม 286 100.0 
 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และ
เพศชำย จ ำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9  มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มำกที่สุด จ ำนวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.3 รองลงมำคือ บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 อำจำรย์ จ ำนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 สังกัดคณะ/ส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ จ ำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.0 ประเภทงำนที่มำรับบริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำมำกที่สุด งำนกิจกรรมนักศึกษำ 
จ ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ จ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 งำนบริหำร
ทั่วไป จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 งำนกีฬำ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 งำนประกันคุณภำพ
และนวัตกรรมสื่อ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และงำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ จ ำนวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.4 ควำมถี่ในกำรขอรับบริกำรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำเฉลี่ย 1 ครั้ง/สัปดำห์ จ ำนวน 166 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.0 ขอรับบริกำรเฉลี่ย 2 ครั้ง/สัปดำห์ จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ขอรับบริกำรเฉลี่ย 
มำกกว่ำ 3 ครั้ง/สัปดำห์ จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และขอรับบริกำรเฉลี่ย 3 ครั้ง/สัปดำห์ จ ำนวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตำมล ำดับ 

 
ตอนที่ 2   ความต้องการ/คาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ใช้วิธีส ำรวจโดยให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นโดย
ก ำหนดค่ำคะแนนระดับควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 
 ระดับ 2  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ น้อย 
 ระดับ 3  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ ปานกลาง 
 ระดับ 4  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ มาก 
 ระดับ 5  หมำยควำมว่ำ  มีควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจ มากที่สุด 
 

ระดับความต้องการ/คาดหวังและความพึงพอใจของผู้ตอบตอนที่ 2 
เกณฑ์ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความต้องการ/คาดหวังและความพึงพอใจ :  

 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมำยควำมว่ำ   คำดหวังมำกที่สุด ,กำรบริกำรดีมำก  
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังมำก,กำรบริกำรดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังปำนกลำง,กำรบริกำรพอใช้  
 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อย,กำรบริกำรต้องปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมำยควำมว่ำ คำดหวังน้อยที่สุด,กำรบริกำรต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตารางท่ี 2 ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความต้องการ/คาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 

การให้บริการ 
ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ผลต่าง 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  1.1 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น-หลัง 78.6 3.93 80.8 4.04 +2.2 +0.11 
  1.2 กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน  77.5 3.87 80.4 4.02 +2.9 +0.15 
  1.3 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ บ่ำย นอก
เวลำรำชกำรเหมำะสม 

77.3 3.87 80.8 4.04 +3.5 +0.17 

  1.4 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไมยุ่ง่ยำกซับซ้อน 77.3 3.87 80.8 4.04 +3.5 +0.17 
  1.5 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อ
ประสำนงำนไดส้ะดวก เช่น โทรศพัท์ E-mail 
Facebook  Line 

78.6 3.93 80.7 4.03 +2.1 +0.10 

รวม 77.9 3.89 80.7 4.04 +2.8 +0.15 
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  2.1 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 78.3 3.92 95.4 4.77 +17.1 +0.85 
  2.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 79.6 3.98 95.7 4.78 +16.1 +0.80 
  2.3 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 78.3 3.92 95.4 4.77 +17.1 +0.85 
  2.4 มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร 78.5 3.92 95.0 4.75 +16.5 +0.83 
  2.5 ตอบข้อซักถำมด้วยภำษำเขำ้ใจง่ำย ตรง
ประเด็นตำมทีต่้องกำร 

78.2 3.91 94.8 4.74 +16.6 +0.83 

รวม 78.6 3.93 95.2 4.76 +16.6 +0.83 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.1 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ 78.3 3.92 94.7 4.73 +16.4 +0.81 
  3.2 สถำนท่ี/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบยีบ 78.9 3.94 94.3 4.71 +15.4 +0.77 
  3.3 มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมลูที่มีควำมชัดเจน 
เหมำะสม 

79.3 3.97 94.4 4.72 +15.1 +0.75 

  3.4 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรเพียงพอ 
เช่น คอมพิวเตอร์  

76.6 3.83 95.1 4.76 +18.5 +0.93 

  3.5 มีระบบ/ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเอื้อประโยชน ์ 76.1 3.80 94.1 4.71 +18.0 +0.91 
รวม 77.8 3.89 94.5 4.73 +16.7 +0.84 

4.คุณภาพการให้บริการ 
  4.1 มีคู่มือ / หลักเกณฑ์ ข้อมูลขำ่วสำรที่ทันสมัย 
เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำนไดจ้ริง 

73.4 3.67 94.7 4.73 +21.3 +1.06 

  4.2 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมไดอ้ย่ำงถูกต้อง 
ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว 

74.8 3.74 95.0 4.75 +20.2 +1.01 

  4.3 มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ตดิต่อ
ประสำนงำน ให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำรที่ทันสมัยเสมอ 

75.4 3.77 95.2 4.76 +19.8 +0.99 

  4.4 ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม ่ 74.7 3.73 95.0 4.75 +20.3 +1.02 
  4.5 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียนต่อกำร
ให้บริกำร 

73.8 3.69 94.4 4.72 +20.6 +1.03 

รวม 74.4 3.72 94.9 4.74 +20.5 +1.02 
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การให้บริการ 
ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ผลต่าง 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

5.ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
  5.1 ผู้บริหำรมีวิสยัทัศน์ ควำมรูค้วำมสำมำรถ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

76.6 3.83 95.8 4.79 +19.2 +0.96 

  5.2 เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ คล่องแคล่ว 
มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยด ี

77.9 3.90 95.7 4.78 +17.8 +0.88 

  5.3 มีกำรประกำศ/แจ้งข้ันตอนกระบวนกำร/ 
เอกสำร /แผ่นพับ แนะน ำข้อมลู 

75.4 3.77 95.0 4.75 +19.6 +0.98 

  5.4 มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

75.9 3.80 95.1 4.76 +19.2 +0.96 

  5.5 ผู้รับบริกำรมคีวำมมั่นใจว่ำ กำรบริกำรที่ไดร้ับ
มีควำมถูกต้อง สมบรูณ์ ตรงตำมควำมต้องกำร 

76.8 3.84 95.2 4.76 +18.4 +0.92 

รวม 76.5 3.83 95.4 4.77 +18.9 +0.94 
รวมทุกด้าน 77.1 3.85 92.1 4.61 +15.0 +0.76 

 
จำกตำรำงที่ 2  จะเห็นได้ว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำ

นักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.75 จำกท่ีผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  3.85  สำมำรถสรุปมีค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.15 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ  3.89 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.83 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ  3.93 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้
มำกกว่ำ +0.84 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  3.89 

คุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้
มำกกว่ำ +1.02 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  3.72 

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 ซ่ึงสนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.94 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  3.83 
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ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 

ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
ระดับความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

  1.1 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น-หลัง 
78 124 74 6 4 

3.93 .860 มำก 
27.3 43.4 25.9 2.1 1.4 

  1.2 กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน 

76 122 74 4 10 
3.87 .939 มำก 

26.6 42.7 25.9 1.4 3.5 
  1.3 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ 
บ่ำย นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม 

74 116 84 8 4 
3.87 .880 มำก 

25.9 40. 29.4 2.8 1.4 

  1.4 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไมยุ่ง่ยำก
ซับซ้อน 

82 102 90 6 6 
3.87 .927 มำก 

28.7 35.7 31.5 2.1 2.1 

  1.5 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อ
ประสำนงำนไดส้ะดวก เช่น โทรศพัท์ E-
mail Facebook  Line 

84 120 66 10 6 
3.93 .923 มำก 

29.4 42.0 23.1 3.5 2.1 

รวม 3.89 .906 มาก 
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  2.1 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำง
ชัดเจน 

78 126 68 8 6 
3.92 .898 มำก 

27.3 44.1 23.8 2.8 2.1 

  2.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 
84 128 64 4 6 

3.98 .874 มำก 
29.4 44.8 22.4 1.4 2.1 

  2.3 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริกำร 

82 116 78 2 8 
3.92 .914 มำก 

28.7 40.6 27.3 0.7 2.8 
  2.4 มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ในเรื่องที่
ให้บริกำร 

86 116 68 8 8 
3.92 .948 มำก 

30.1 40.6 23.8 2.8 2.8 
  2.5 ตอบข้อซักถำมด้วยภำษำเขำ้ใจง่ำย 
ตรงประเด็นตำมที่ต้องกำร 

68 144 60 8 6 
3.91 .862 มำก 

23.8 50.3 21.0 2.8 2.1 
รวม 3.93 .899 มาก 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.1 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำตดิต่อ
เพียงพอ 

72 132 72 6 4 
3.92 .842 มำก 

25.2 46.2 25.2 2.1 1.4 
  3.2 สถำนท่ี/จุดให้บริกำรสะอำด เป็น
ระเบียบ 

74 132 74 2 4 
3.94 .819 มำก 

25.9 46.2 25.9 0.7 1.4 
  3.3 มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมลูที่มีควำม
ชัดเจน เหมำะสม 

84 122 70 6 4 
3.97 .866 มำก 

29.4 42.7 24.5 2.1 1.4 
  3.4 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำร
เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์  

80 104 86 6 10 
3.83 .977 มำก 

28.0 36.4 30.1 2.1 3.5 
  3.5 มีระบบ/ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเอื้อ
ประโยชน ์

30 136 74 6 10 
3.80 .912 มำก 

21.0 47.6 25.9 2.1 3.5 
รวม 3.89 .883 มาก 
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ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
ระดับความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

4.คุณภาพการให้บริการ 
  4.1 มีคู่มือ / หลักเกณฑ์ ข้อมูลขำ่วสำรที่
ทันสมัย เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำนได้จริง 

36 142 92 10 6 
3.67 .819 มำก 

12.6 49.7 32.2 3.5 2.1 
  4.2 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมไดอ้ย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว 

54 128 88 8 8 
3.74 .892 มำก 

18.9 44.8 30.8 2.8 2.8 
  4.3 มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย 
ติดต่อประสำนงำน ให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำร
ที่ทันสมัยเสมอ 

60 130 74 14 8 
3.77 .931 มำก 

21.0 45.5 25.9 4.9 2.8 

  4.4 ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้อง
แก้ไขใหม ่

56 122 92 8 8 
3.73 .902 มำก 

19.6 42.7 32.2 2.8 2.8 
  4.5 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/
ร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร 

50 126 90 12 8 
3.69 .904 มำก 

17.5 44.1 31.5 4.2 2.8 
รวม 3.72 .889 มาก 

5.ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
  5.1 ผู้บริหำรมีวิสยัทัศน์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ คณุธรรม จริยธรรม 

62 138 70 8 8 
3.83 .894 มำก 

21.7 48.3 24.5 2.8 2.8 
  5.2 เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยด ี

66 140 68 8 4 
3.90 .835 มำก 

23.1 49.0 23.8 2.8 1.4 
  5.3 มีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอน
กระบวนกำร/ เอกสำร /แผ่นพับ แนะน ำข้อมูล 

56 130 84 10 6 
3.77 .876 มำก 

19.6 45.5 29.4 3.5 2.1 
  5.4 มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำน
ช่องทำงสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

62 130 78 6 10 
3.80 .922 มำก 

21.7 45.5 27.3 2.1 3.5 
  5.5 ผู้รับบริกำรมคีวำมมั่นใจว่ำ กำร
บริกำรที่ได้รับมีควำมถูกต้อง สมบรูณ์ ตรง
ตำมควำมต้องกำร 

64 140 62 12 8 
3.84 .915 มำก 

22.4 49.0 21.7 4.2 2.8 

รวม 3.83 .889 มาก 
รวมทุกด้าน 3.85 .887 มำก 

 
จำกตำรำงที่ 3  จะเห็นได้ว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน

พัฒนำนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำนอยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที ่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 ควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 และ
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 ตำมล ำดับ โดยผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98  มีเอกสำร แบบฟอร์ม
ข้อมูลที่มีควำมชัดเจน เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 และมีสถำนที่/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 ตำมล ำดับ สำมำรถสรุปมีค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังภำพรวมด้ำนนี้อยู่
ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 โดยต้องกำร/คำดหวังให้หน่วยงำนมีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-
หลัง  มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook Line มี
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ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ระยะเวลำในกำรในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ บ่ำย นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม ขั้นตอนในกำร
ให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และกำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.87 ตำมล ำดับ 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังภำพรวมด้ำนนี้อยู่ใน
เกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93  โดยต้องกำร/คำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็น
มิตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริกำร มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 และตอบข้อซักถำมด้วยภำษำ
เข้ำใจง่ำย ตรงประเด็นตำมท่ีต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91 ตำมล ำดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑค์ำดหวัง
มำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 โดยต้องกำร/คำดหวังให้หน่วยงำนมีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีควำมชัดเจน เหมำะสม 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 สถำนที่/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 มีทีน่ั่งพักและรับรองส ำหรับ
ผู้มำติดต่อเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92  มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.83  และมีระบบ/ข้อมูลสำรสนเทศที่เอ้ือประโยชน์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80 ตำมล ำดับ 
 คุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์
คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 โดยต้องกำร/คำดหวังให้หน่วยงำนมีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อ
ประสำนงำน ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัยเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 กำรให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.73 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.69 และมี
คู่มือ / หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เป็นแนวทำงท่ีปฏิบัติงำนได้จริง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 ตำมล ำดับ 

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังภำพรวม
ด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 โดยต้องกำร/คำดหวังให้หน่วยงำนมีเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยดี  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นใจว่ำ 
กำรบริกำรที่ได้รับมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80 และมีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอนกระบวนกำร/ เอกสำร /แผ่นพับ 
แนะน ำข้อมูล มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 ตำมล ำดับ 
   
ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการส านักงานพัฒนานักศึกษา 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

  1.1 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น-หลัง 
24 250 12 - - 

4.04 .353 ด ี
8.4 87.4 4.2 - - 

  1.2 กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน 

18 256 12 - - 
4.02 .324 ด ี

6.3 89.5 4.2 - - 
  1.3 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ 
บ่ำย นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม 

22 254 10 - - 
4.04 .332 ด ี

7.7 88.8 3.5 - - 
  1.4 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไมยุ่ง่ยำก
ซับซ้อน 

28 242 16 - - 
4.04 .391 ด ี

9.8 84.6 5.6 - - 
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การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

  1.5 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อ
ประสำนงำนไดส้ะดวก เช่น โทรศพัท์ E-
mail Facebook  Line 

24 248 14 - - 
4.03 .363 ด ี

8.4 86.7 4.9 - - 

รวม 4.04 .353 ดี 
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  2.1 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำง
ชัดเจน 

232 42 12 - - 
4.77 .512 ดีมำก 

81.1 14.7 4.2 - - 

  2.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 
232 46 8 - - 

4.78 .476 ดีมำก 
81.1 16.1 2.8 - - 

  2.3 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริกำร 

232 42 12 - - 
4.77 .512 ดีมำก 

81.1 14.7 4.2 - - 
  2.4 มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ในเรื่องที่
ให้บริกำร 

228 44 14 - - 
4.75 .536 ดีมำก 

79.7 15.4 4.9 - - 
  2.5 ตอบข้อซักถำมด้วยภำษำเขำ้ใจง่ำย 
ตรงประเด็นตำมที่ต้องกำร 

228 44 12 2 - 
4.74 .565 ดีมำก 

79.7 15.4 4.2 0.7 - 
รวม 4.76 .520 ดีมาก 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.1 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำตดิต่อ
เพียงพอ 

224 48 14 - - 
4.73 .542 ดีมำก 

78.3 16.8 4.9 - - 
  3.2 สถำนท่ี/จุดให้บริกำรสะอำด เป็น
ระเบียบ 

222 46 18 - - 
4.71 .576 ดีมำก 

77.6 16.1 6.3 - - 
  3.3 มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมลูที่มีควำม
ชัดเจน เหมำะสม 

222 48 16 - - 
4.72 .561 ดีมำก 

77.6 16.8 5.6 - - 
  3.4 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำร
เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์  

230 42 14 - - 
4.76 .533 ดีมำก 

80.4 14.7 4.9 - - 
  3.5 มีระบบ/ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเอื้อ
ประโยชน ์

222 44 20 - - 
4.71 .590 ดีมำก 

77.6 15.4 7.0 - - 
รวม 4.73 .560 ดีมาก 

4.คุณภาพการให้บริการ 
  4.1 มีคู่มือ / หลักเกณฑ์ ข้อมูลขำ่วสำรที่
ทันสมัย เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำนได้จริง 

226 44 16 - - 
4.73 .555 ดีมำก 

79.0 15.4 5.6 - - 
  4.2 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมไดอ้ย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว 

224 52 10 - - 
4.75 .509 ดีมำก 

78.3 18.2 3.5 - - 
  4.3 มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ตดิต่อ
ประสำนงำน ให้บริกำรข้อมูลขำ่วสำรทีท่ันสมยัเสมอ 

230 44 12 - - 
4.76 .516 ดีมำก 

80.4 15.4 4.2 - - 
  4.4 ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้อง
แก้ไขใหม ่

224 52 10 - - 
4.75 .509 ดีมำก 

78.3 18.2 3.5 - - 
  4.5 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/
ร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร 

224 44 18 - - 
4.72 .573 ดีมำก 

78.3 15.4 6.3 - - 
รวม 4.74 .532 ดีมาก 



11 

 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความ
หมาย 5 4 3 2 1 

5.ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
  5.1 ผู้บริหำรมีวิสยัทัศน์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ คณุธรรม จริยธรรม 

232 48 6 - - 
4.79 .457 ดีมำก 

81.1 16.8 2.1 - - 
  5.2 เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยด ี

234 42 10 - - 
4.78 .490 ดีมำก 

81.8 14.7 3.5 - - 
  5.3 มีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอน
กระบวนกำร/ เอกสำร /แผ่นพับ แนะน ำข้อมูล 

226 48 12 - - 
4.75 .523 ดีมำก 

79.0 16.8 4.2 - - 
  5.4 มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำน
ช่องทำงสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

224 54 8 - - 
4.76 .492 ดีมำก 

78.3 18.9 2.8 - - 
  5.5 ผู้รับบริกำรมคีวำมมั่นใจว่ำ กำร
บริกำรที่ได้รับมีควำมถูกต้อง สมบรูณ์ ตรง
ตำมควำมต้องกำร 

228 48 10 - - 
4.76 .502 ดีมำก 79.7 16.8 3.5 - - 

รวม 4.77 .493 ดีมาก 
รวมทุกด้าน 4.61 .500 ดีมาก 

 
จำกตำรำงที่ 4  จะเห็นได้ว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำ

นักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพ
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 และด้ำนกระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 ตำมล ำดับ โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยดี และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.78 ตำมล ำดับ สำมำรถสรุปมีค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวม
ด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 โดยพึงพอใจระยะเวลำในกำรในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ บ่ำย 
นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail 
Facebook  Line มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 และกำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.02 ตำมล ำดับ 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ 
อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76  โดยพึงพอใจเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.78 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 และตอบข้อซักถำม
ด้วยภำษำเข้ำใจง่ำย ตรงประเด็นตำมท่ีต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 ตำมล ำดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
เกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 โดยพึงพอใจหน่วยงำนมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรเพียงพอ 
เช่น คอมพิวเตอร์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
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4.73 มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีควำมชัดเจน เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 สถำนที่/จุดให้บริกำร
สะอำด เป็นระเบียบ และมีระบบ/ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.71 ตำมล ำดับ 
 คุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์
บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 โดยพึงพอใจหน่วยงำนมีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อ
ประสำนงำน ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัยเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 มีคู่มือ / 
หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำนได้จริง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 และมีช่องทำง
เปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 ตำมล ำดับ 

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 โดยพึงพอใจผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ คล่องแคล่ว มี
บุคลิกภำพและอัธยำศัยดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.78 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรอย่ำง
เหมำะสม ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นใจว่ำ กำรบริกำรที่ได้รับมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตำมควำมต้องกำร  มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 และมีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอนกระบวนกำร/ เอกสำร /แผ่นพับ แนะน ำข้อมูล มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.75 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ความต้องการ/คาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา จ าแนกตามประเภทงาน 

ประเภทงานที่มารับบริการด้านการพัฒนานักศึกษา  
1. งานสวัสดิการนักศึกษา (ทุนกำรศึกษำ, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ, แนะแนวและจัดหำงำน ฯลฯ) 
2. งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา (วินัยนักศึกษำ, วิชำทหำร,เบิกค่ำสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ) 
3. งานกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมด้ำนต่ำงๆ, องค์กำรนักศึกษำ ฯลฯ) 
4. งานบริหารทั่วไป (สำรบรรณ, บริหำรงำนทั่วไป, เลขำนุกำร ฯลฯ) 
5. งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ (กำรประกันคุณภำพ, กำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ) 
6. งานกีฬา (กิจกรรมกีฬำ, กำรขอใช้สถำนกีฬำ ฯลฯ) 
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การให้บริการ 
ระดับความต้องการ/คาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ผลต่าง 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ       
  1.1 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง 4.03 3.50 4.14 3.96 3.38 3.89 4.03 4.25 4.00 4.00 4.00 4.11 0 +0.75 -0.14 +0.04 +0.62 +0.22 
  1.2 กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน  3.94 3.50 4.07 3.92 3.46 3.79 4.03 4.17 3.98 4.00 4.00 4.05 +0.09 +0.67 -0.09 +0.08 +0.54 +0.26 
  1.3 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ บ่ำย นอกเวลำ
รำชกำรเหมำะสม 

3.81 3.58 4.07 3.96 3.38 3.89 4.03 4.25 4.00 4.00 4.00 4.11 +0.22 +0.67 -0.07 +0.04 +0.62 +0.22 

  1.4 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 3.74 3.42 3.95 4.08 3.85 3.89 4.03 4.25 3.95 4.04 4.08 4.11 +0.29 +0.83 0 -0.04 +0.23 +0.22 
  1.5 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำน
ได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook  Line 

3.81 3.33 4.11 4.21 3.69 3.89 4.03 4.25 4.00 3.96 4.00 4.11 +0.22 +0.92 -0.11 -0.25 +0.31 +0.22 

รวม 3.86 3.47 4.07 4.03 3.55 3.87 4.03 4.23 3.99 4.00 4.02 4.09 0.17 +0.76 -0.08 -0.03 +0.47 +0.22 

2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่       
  2.1 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 3.81 3.50 4.14 4.13 3.38 3.95 4.94 4.75 4.66 4.54 5.00 4.89 1.13 +1.25 +0.52 +0.41 +1.62 +0.94 
  2.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 3.71 3.50 4.20 4.13 3.69 4.21 4.94 4.75 4.70 4.54 4.92 4.95 1.23 +1.25 +0.50 +0.41 +1.23 +0.74 
  2.3 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 3.68 3.50 4.18 4.08 3.77 3.84 4.94 4.75 4.66 4.54 4.92 4.95 1.26 +1.25 +0.48 +0.46 +1.15 +1.11 
  2.4 มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร 3.81 3.50 4.07 4.04 3.69 4.05 4.94 4.67 4.64 4.54 4.92 4.89 1.13 +1.17 +0.57 +0.50 +1.23 +0.84 
  2.5 ตอบข้อซักถำมด้วยภำษำเข้ำใจง่ำย ตรงประเด็น
ตำมท่ีต้องกำร 

3.68 3.33 4.14 4.08 3.77 4.00 4.94 4.75 4.61 4.50 4.92 4.89 1.26 +1.42 +0.47 +0.42 +1.15 +0.89 

รวม 3.74 3.47 4.15 4.09 3.66 4.01 4.94 4.73 4.65 4.53 4.94 4.92 1.20 +1.26 +0.50 +0.44 +1.28 +0.91 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
  3.1 มีท่ีน่ังพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ 3.81 3.58 4.11 3.96 3.62 4.00 4.94 4.67 4.64 4.46 4.92 4.89 1.13 +1.09 +0.53 +0.50 +1.30 +0.89 
  3.2 สถำนท่ี/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 3.81 3.50 4.16 4.13 3.46 4.05 4.94 4.67 4.59 4.46 4.92 4.84 1.13 +1.17 +0.43 +0.33 +1.46 +0.79 
  3.3 มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมูลท่ีมีควำมชัดเจน 
เหมำะสม 

3.84 3.50 4.16 4.21 3.54 4.00 4.94 4.75 4.61 4.42 4.92 4.84 1.10 +1.25 +0.45 +0.21 +1.38 +0.84 

  3.4 มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรเพียงพอ เช่น 
คอมพิวเตอร์  

3.52 3.33 4.16 4.00 3.38 4.00 4.94 4.75 4.66 4.50 4.92 4.89 1.42 +1.42 +0.50 +0.50 +1.54 +0.89 

  3.5 มีระบบ/ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเอื้อประโยชน์ 3.61 3.17 3.98 4.04 3.69 3.89 4.94 4.58 4.57 4.46 4.92 4.89 1.33 +1.41 +0.59 +0.42 +1.23 +1.00 
รวม 3.72 3.42 4.11 4.07 3.54 3.99 4.94 4.68 4.61 4.46 4.92 4.87 1.22 +1.26 +0.50 +0.39 +1.38 +0.88 
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การให้บริการ 
ระดับความต้องการ/คาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ผลต่าง 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
4.คุณภาพการให้บริการ       
  4.1 มีคู่มือ / หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่ำวสำรท่ีทันสมัย เป็น
แนวทำงท่ีปฏิบัติงำนได้จริง 

3.65 3.17 3.77 3.75 3.62 3.74 4.97 4.58 4.61 4.54 4.92 4.84 +1.32 +1.41 +0.84 +0.79 +1.30 +1.10 

  4.2 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
สะดวก รวดเร็ว 

3.74 3.17 3.93 3.71 3.54 3.84 4.97 4.67 4.66 4.50 4.92 4.84 +1.23 +1.50 +0.73 +0.79 +1.38 +1.00 

  4.3 มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำน 
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรท่ีทันสมัยเสมอ 

3.74 3.17 3.84 4.00 3.62 3.84 4.97 4.67 4.68 4.50 4.92 4.89 +1.23 +1.50 +0.84 +0.50 +1.30 +1.05 

  4.4 ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ 3.58 3.17 3.95 3.75 3.85 3.74 4.94 4.67 4.68 4.50 4.92 4.84 +1.36 +1.50 +0.73 +0.75 +1.07 +1.10 
  4.5 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียนต่อกำร
ให้บริกำร 

3.52 3.17 3.82 3.79 3.85 3.79 4.97 4.58 4.59 4.50 4.92 4.84 +1.45 +1.41 +0.77 +0.71 +1.07 +1.05 

รวม 3.65 3.17 3.86 3.80 3.69 3.79 4.96 4.63 4.65 4.51 4.92 4.85 +1.31 +1.46 +0.79 +0.71 +1.23 +1.06 

5.ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ       
  5.1 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม 
จริยธรรม 

3.74 3.42 3.93 4.04 3.62 3.89 4.94 4.83 4.73 4.54 4.92 4.89 +1.20 +1.41 +0.80 +0.50 +1.30 +1.00 

  5.2 เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ คล่องแคล่ว มี
บุคลิกภำพและอัธยำศัยดี 

3.84 3.33 4.02 4.13 3.77 3.84 4.94 4.83 4.70 4.54 4.92 4.89 +1.10 +1.50 +0.68 +0.41 +1.15 +1.05 

  5.3 มีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอนกระบวนกำร/ เอกสำร /
แผ่นพับ แนะน ำข้อมูล 

3.71 3.08 3.93 4.17 3.38 3.68 4.97 4.67 4.64 4.54 4.92 4.84 +1.26 +1.59 +0.71 +0.37 +1.54 +1.16 

  5.4 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำร
อย่ำงเหมำะสม 

3.71 3.00 4.07 3.96 3.46 3.84 4.97 4.50 4.70 4.54 4.92 4.84 +1.26 +1.50 +0.63 +0.58 +1.46 +1.00 

  5.5 ผู้รับบริกำรมีควำมม่ันใจว่ำ กำรบริกำรท่ีได้รับมี
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตำมควำมต้องกำร 

3.68 3.08 4.02 4.13 3.62 3.95 4.97 4.58 4.73 4.50 4.92 4.84 +1.29 +1.50 +0.71 +0.37 +1.30 +0.89 

รวม 3.74 3.18 4.00 4.08 3.57 3.84 4.95 4.68 4.70 4.53 4.92 4.86 +1.21 +1.50 +0.70 +0.45 +1.35 +1.02 

รวมทุกด้าน 3.74 3.34 4.04 4.01 3.60 3.90 4.76 4.59 4.52 4.41 4.74 4.72 +1.02 +1.25 +0.48 +0.40 +1.14 +0.82 
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จำกตำรำงที่ 5 จะเห็นได้ว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ จ ำแนกตำมประเภทงำน สำมำรถสรุปมีค่ำเฉลี่ย ได้ดังนี ้

งานสวัสดิการนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนสวัสดิกำร
นักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +1.02 จำกท่ีผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 

งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนวินัย
และสวัสดิภำพนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 ซึ่งสนองตอบ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +1.25 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ใน
เกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.34 

งานกิจกรรมนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนกิจกรรมนักศึกษำ 
ในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.52 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.48 จำกท่ีผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 แต่ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ไม่สำมำรถให้บริกำรสนองตอบควำมต้องกำร
ตำมท่ีผู้รับบริกำรคำดหวังไว้ 4 ประเด็น ได้แก่   

1. มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง  
2. กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน  
3. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ บ่ำย นอกเวลำรำชกำรเหมำะสม  
4. ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook  Line 
งานบริหารทั่วไป พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนบริหำรทั่วไปในภำพรวม

ทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41 ซึ่งสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ 
+0.40 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01 
แต่ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ไม่สำมำรถให้บริกำรสนองตอบควำมต้องกำรตำมที่ผู้รับบริกำร
คำดหวังไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
2. ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook Line 
งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ  พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำน

ประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ  ในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 ซ่ึง
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +1.14 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุก
ด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.60 

งานกีฬา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนกีฬำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ใน
เกณฑบ์ริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 ซ่ึงสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.82 จำกที่
ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 
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ตารางที่ 6 รายงานผลการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามประเภทงาน 

ประเภทงาน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ผลต่าง 
1.งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ 3.74 4.76 +1.02 
2.งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ 3.34 4.59 +1.25 
3.งำนกิจกรรมนักศึกษำ 4.04 4.52 +0.48 
4.งำนบริหำรทั่วไป 4.01 4.41 +0.40 
5.งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ 3.60 4.74 +1.14 
6.งำนกีฬำ 3.90 4.72 +0.82 

รวม 3.85 4.61 +0.71 
 

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำใน
ภำพรวมทุกด้ำน จ ำแนกตำมประเภทงำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ซึ่งสนองตอบควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.75 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์
คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  3.85  ซ่ึงทุกประเภทงำนสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรได้สูงกว่ำที่
ผู้รับบริกำรคำดหวัง  
 
ตารางที่ 7 รายงานผลการการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จ าแนกการให้บริการรายด้าน 

การให้บริการ ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ผลต่าง 
1.ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 3.89 4.04 +0.15 
2.ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 3.93 4.76 +0.83 
3.ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.89 4.73 +0.84 
4.คุณภำพกำรให้บริกำร 3.72 4.74 +1.02 
5.ควำมเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร 3.83 4.77 +0.94 

รวม 3.85 4.61 +0.76 
 
จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำใน

ภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ซ่ึงสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำรได้
มำกกว่ำ +0.75 จำกที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ  3.85  ซึ่งกำรให้บริกำรรำยด้ำนสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรไดสู้งกว่ำทีผู่้รับบริกำรคำดหวังไว้  
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ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบท่ี 1 
 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

 อยำกให้งำนกิจกรรมนักศึกษำเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษำลง 
Facebook page ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ หรือช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนและครบถ้วน 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 เจ้ำหน้ำที่งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำควรบริกำรด้วยควำมรักในงำนบริกำร 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำเต็มใจให้บริกำรกับบุคคลที่มำติดต่อรำชกำรทั้งภำยในและ

ภำยนอก หรือผู้ที่มำขอรับค ำปรึกษำว่ำเรื่องของเขำนั้นควรจะไปที่งำนใด ก็อ ำนวยควำมสะดวก
ให้ได้รับบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 กำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำดีอยู่แล้ว 
 แบบส ำรวจค ำถำมเยอะเกินไปเลยน่ำเบื่อที่จะอ่ำน 
 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำขำดกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมำก เว็บไซต์ค่อนข้ำงเก่ำไม่น่ำสนใจและ

เข้ำถึงยำก 
 งำนกิจกรรมนักศึกษำควรชี้แจงหรือแจ้งข่ำวผ่ำนสื่อออนไลน์ที่หลำกหลำยเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ

ประกำศต่ำงๆ ให้มำกกว่ำนี้ 
 เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม / ประกำศ ที่เน้นสื่อสังคมออนไลน์  
ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 ควรมีกำรคัดเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้ ในกำรเข้ำประชุมร่วมกับจังหวัด 
 อยำกให้ผู้บริหำรจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับนักศึกษำ 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานอ่ืน 

 อยำกให้ระบบ Reg มีกำรแจ้งเตือนเวลำมีข่ำวสำรใหม่ๆเข้ำมำ เช่น เหลือเวลำอีกกี่วันจึงจะ
สำมำรถถอนรำยวิชำได้ , อำจำรย์อัพโหลดไฟล์ส ำหรับใช้เรียน,อำจำรย์งดคลำส เป็นต้น 
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สรุปผลการการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 รอบ 1 

กำรส ำรวจในครั้งนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
นักศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ/กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับ
กับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เครื่องมือส ำรวจในครั้งนี้เป็นแบบส ำรวจควำม
ต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  
ตอนที่ 2  ควำมต้องกำร/คำดหวังและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรส ำรวจสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้รับบริกำรตอบแบบส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
ปีงบประมำณ 2562 รอบ 1 จ ำนวนทั้งสิ้น 286 คน 

2. ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ 
มำกที่สุด จ ำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 สังกัดคณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จ ำนวน 226 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.0 ประเภทงำนที่มำรับบริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำมำกที่สุด งำนกิจกรรมนักศึกษำ จ ำนวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ควำมถี่ในกำรขอรับบริกำรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำเฉลี่ย 1 ครั้ง/สัปดำห์ จ ำนวน 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 

3. ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมทุก
ด้ำนอยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.89 ควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 ตำมล ำดับ โดยผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/คำดหวังมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ เจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98  มีเอกสำร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีควำมชัดเจน 
เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 และมีสถำนที่/จุดให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 
ตำมล ำดับ 

4. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่
ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.77 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.74 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 และด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 ตำมล ำดับ โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
คล่องแคล่ว มีบุคลิกภำพและอัธยำศัยดี และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.78 ตำมล ำดับ 

5. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่
ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ซ่ึงสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำรได้มำกกว่ำ +0.75 จำก
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ที่ผู้รับบริกำรมีควำมคำดหวังในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์คำดหวังมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ซึ่งกำร
ให้บริกำรรำยด้ำนสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรไดสู้งกว่ำที่ผู้รับบริกำรคำดหวังไว้ 

6. ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ จ ำแนกตำมประเภทงำน ซึ่งในภำพรวมทุกประเภทงำนสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรได้สูงกว่ำที่
ผู้รับบริกำรคำดหวัง แต่ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ไม่สำมำรถให้บริกำรสนองตอบควำมต้องกำร
ตำมท่ีผู้รับบริกำรคำดหวังไว้ งานกิจกรรมนักศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ 1) มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง  
2) กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน  3) ระยะเวลำในกำรให้บริกำรภำคเช้ำ บ่ำย นอกเวลำ
รำชกำรเหมำะสม  4) ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail 
Facebook  Line และงานบริหารทั่วไป 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และ 
2) ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook Line 

7. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ใน
ภำพรวมทุกด้ำน จ ำแนกตำมประเภทงำนได้ดังนี้ 

1) งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 
2) งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 
3) งำนกีฬำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 
4) งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 
5) งำนกิจกรรมนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.52 
6) งำนบริหำรทั่วไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41 

8. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ จ ำแนกรำยด้ำนได้ดังนี ้
  1) ควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 
  2) ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 
  3) คุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 
  4) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 
  5) ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04  
 
การให้บริการจากผลการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 
รอบ 1 ที่จะน ามาปรับปรุงปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 
 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook  

Line มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 
 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 

* ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 ล ำดับ 
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การน าผลปรับปรุงและพัฒนา 
ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ และผลกำรประเมินควำม

พึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 ล ำดับ จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปีงบประมำณ 2561 มำ
ปรับปรุงและพัฒนำ 

 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

จากปงีบประมาณ 2561 
การปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 
 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 

 

 
 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำจะ

ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตรดูแลเอำใจ
ใส่  กระตือรือร้น  เต็มใจให้บริกำร  แม้ว่ ำ
ผู้รับบริกำรจะไม่ได้ขอรับบริกำรส่วนงำนที่
เกี่ยวข้อง 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ 
 ควรดูแลปรับปรุงสนำมหญ้ำฟุตบอลอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
 ควรมีงบประมำณในกำรปรับปรุงสนำมกีฬำ ให้ได้

มำตรฐำนมีคุณภำพเพ่ือนักกีฬำจะได้ใช้ฝึกซ้อมเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน (ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม-รับผิดชอบงบประมำณ) 

 

 
 เนื่องจำกกำรซ่อมแซมส ำนักงำน ด ำเนินกำรสิ้น

เสร็ จและย้ ำยส ำนั ก งำนกลับส ำนั ก งำน
อธิกำรบดีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งได้
จัดส ำนั กงำนเป็นสัดส่ วนตำมหน่ วยงำน
ให้บริกำร อำจไม่กว้ ำงขวำง แต่ ใช้ พ้ืนที่  
ทรัพยำกรที่มีอย่ำงคุ้มค่ำและเหมำะสมต่อกำร
ให้บริกำร ซึ่งบำงเวลำมีผู้รับบริกำรจ ำนวนมำก
จึงมีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อไม่
เพียงพอ 

 งำนกีฬำ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับ
ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อมดูแล
สนำมกีฬำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรของงำนกิจกรรม

นักศึกษำ เน้นช่องทำง Facebook ซึ่งไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึง อยำกให้ประชำสัมพันธ์หลำกหลำย
ช่องทำง หรือติดต่อประสำนงำนโดยตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำน

เว็บไซต์ อีเมล UBU group และหนังสือแจ้ง
เวียนถึงคณะกลุ่มเป้ำหมำย นักศึกษำสำมำรถ
ติดต่อสอบถำมกับส ำนักงำนเลขำนุกำรของ
คณะที่สังกัดได้โดยตรง 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและผลกำรส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ปีงบประมำณ 2562 รอบ 1 ที่มคี่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.51 
หรือน้อยที่สุด 3 ล ำดับ จะน ำมำปรับปรุงปีงบประมำณ 2562 รอบ 2 

 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
จากปงีบประมาณ 2562 รอบ 1 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 กำรให้บริกำรรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
 ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย ติดต่อประสำนงำน

ได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-mail Facebook  Line  
 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
 อยำกให้ งำนกิจกรรมนักศึกษำ เผยแพร่ข้อมูล

กิจกรรมต่ำงๆ ที่ เป็นประโยชน์กับนักศึกษำลง 
Facebook page ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ หรือ
ช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนและครบถ้วน 

 
 พิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร

ให้บริกำรให้รวดเร็วไม่ซับซ้อน อำจลดขั้นตอน 
หรือพัฒนำงำนที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจกำร
บริกำรของหน่วยงำน 

 ให้งำนกิจกรรมนักศึกษำส่งข้อมูลกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษำมำยังผู้ดูแล Facebook 
page ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ หรือช่องทำงอ่ืนๆ 
เพ่ือประชำสัมพันธ์ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 
 เจ้ำหน้ำที่งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำควร

บริกำรด้วยควำมรักในงำนบริกำร 

 
 พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตสำธำรณะ โดยเฉพำะจิต

บริกำร 
 ปรับทัศนคติเจ้ำหน้ำที่เป็นกำรส่วนตัว 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 แบบส ำรวจค ำถำมเยอะเกินไปเลยน่ำเบื่อที่จะอ่ำน 
 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำขำดกำรประชำสัมพันธ์อย่ำง

มำก เว็บไซต์ค่อนข้ำงเก่ำไม่น่ำสนใจและเข้ำถึงยำก 
 งำนกิจกรรมนักศึกษำควรชี้แจงหรือแจ้งข่ำวผ่ำนสื่อ

ออนไลน์ที่หลำกหลำยเกี่ยวกับกิจกรรมหรือประกำศ
ต่ำงๆ ให้มำกกว่ำนี้ 

 เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม / ประกำศ 
ที่เน้นสื่อสังคมออนไลน์  

 
 กำรตั้งค ำถำมเป็นไปตำมหลักกำรท ำแบบส ำรวจ 

ซึ่งไม่เกิน 5 หน้ำและกำรตอบไม่เกิน 10 นำทีเป็น
ส ำคัญ เพ่ือให้กำรส ำรวจคลอบคลุมเนื้อหำน ำไปสู่
กำรพัฒนำกำรบริกำรตำมควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร 

 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำมีช่องทำงกำรสื่อสำร
หลำกหลำย ติดต่อประสำนงำน ให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรที่ทันสมัยเสมอ 

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 ควรมีกำรคัดเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้ 

ในกำรเข้ำประชุมร่วมกับจังหวัด 
 อยำกให้ผู้บริหำรจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็นกับนักศึกษำ 

 
 จัดล ำดับเจ้ำหน้ำที่ตำมทักษะควำมสำมำรถ และ

ภำรกิจ เพ่ือคัดเจ้ำหน้ำที่ที่ เหมำะสมเข้ำร่วม
ประชุม 

 มีผังกระบวนงำน/ขั้นตอนงำน ให้เจ้ำหน้ำที่ได้
ศึกษำและปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

* น ำเสนอที่ประชุมส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 เมษำยน 2562 และก ำหนดแผนกำรปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะ 
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คณะผู้จัดท า 
 
ผู้สนับสนุนและท่ีปรึกษา    
 นำยทรงพล อินทเศียร รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 นำยครรคิด เครือวัลย์ หัวหน้ำส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 
หน่วยงานจัดเก็บแบบส ารวจและรวบรวม 

งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 

นำงปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
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