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ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ค าน า 
 

ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจและควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำ  ใช้เป็นข้อมูลในกำรน ำมำพัฒนำภำรกิจ กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบันและสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและ
ควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจ และได้จัดท ำรำยงำน
ผลกำรส ำรวจนี้ขึ้น เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจและผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรต่อไป 

 
 
             คณะผู้จัดท ำ 
             กันยำยน 2563 
 
 

 



ข 

 

 
 

สารบัญ 
 

หัวข้อ           หน้า 
รำยละเอียดกำรส ำรวจ         1 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล        3 
ผลกำรส ำรวจ          4 
สรุปผลกำรส ำรวจ         14 
กำรน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำ        18 
แนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำ        19 
คณะผู้จัดท ำ          20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
การส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ  

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2) 
 
รายละเอียดการส ารวจ 
ความเป็นมา : 
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำกำรแบบส ำรวจควำม
พึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 (รอบ 2) 
หลักการและเหตุผล : 
 กำรวัดระดับหรือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่มีต่อกำรให้บริกำรตำมพันธกิจส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  อำทิ กิจกรรมนักศึกษำ สวัสดิกำร
นักศึกษำ สวัสดิภำพนักศึกษำ สนำมกีฬำ บริหำรงำนทั่วไป เป็นต้น 
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึง
พอใจและควำมไม่พึงพอใจทีม่ีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์ :  
 1.เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร 
ตลอดจนนักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 2.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับ
กับบริทบปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน อำจำรย์และบุคลำกร และนักศึกษำ  
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นำงปทัดตำ  มุขขันธ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : เมษำยน – กันยำยน 2563  
 
แหล่งข้อมูล : ผู้รับบริกำรจำกหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
 
หน่วยงานจัดเก็บแบบส ารวจและรวบรวม : งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
ค่าเป้าหมายปี 2563 : คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 คะแนน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล :  
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ สถำนภำพ สังกัด กำรใช้บริกำร  ประเภทงำนที่มำรับบริกำร
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ และควำมถี่ท่ีมำขอรับบริกำร 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา จ านวน 4 
ด้าน 20 ข้อ  แบ่งเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ 
  ระดับ 1 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
  ระดับ 2 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ น้อย 
  ระดับ 3 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 4 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ มาก 
  ระดับ 5 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
 ก ำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 
 =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
   จ ำนวนระดับชั้น 
 = 5-1 
   5 
 = 0.8 
 เกณฑ์ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง: 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรดีมำก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรต้องปรับปรุงด่วน 

 
 ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 4 ด้าน 
 ตอนที่ 4 ความผูกพันที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 
ช่องทางการเก็บข้อมูลแบบส ารวจ : 
 1.จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์/อีเมล์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (UBU Mail) หรือ 
 2.เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 3.สแกน QR Code หรือ https://forms.gle/MTM8q4WtDzy7Hxqg6 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล : 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ กระบวนงำน กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอด
รับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำร โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน คือ ผู้ รับบริกำร 
อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ  ที่มีต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ โดยแบ่งเนื้อหำเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ โดยน ำเสนอเป็นตำรำงแสดง
ควำมถี่และค่ำร้อยละ 
 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 24 เพ่ือหำค่ำควำมถี่ (Frequncy) ค่ำร้อยละ(Percentage) ค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เป็นแบบระบุ
ควำมไม่พึงพอใจแต่ละด้ำน ใช้วิธีรวบรวมและสรุปข้อมูล 
 ตอนที่ 4 ควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธี
วิเครำะห์ โดยน ำเสนอเป็นตำรำงแสดงควำมถี่และร้อยละ 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จ านวนแบบประเมินทั้งสิ้น จ านวน 161 คน 
 

 เคยขอรับบริการ 154 คน 
 ไม่เคยรับบริการ 7 คน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  (N = 154) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

1.1 ชำย 36 23.4 
1.2 หญิง 118 76.6 

รวม 154 100.0 
2. สถานภาพ   

2.1 ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน 6 3.7 
        2.2 อำจำรย์ 8 5.2 
        2.3 บุคลำกรสำยสนับสนุน 39 25.3 
        2.4 นักศึกษำ 101 65.6 
        2.4 อ่ืนๆ  - - 

รวม 154 100.0 
3. สังกัด   

3.1 คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 104 67.7 
3.2 หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 41 26.6 
3.3 หน่วยงำนภำยนอก - - 
3.4 อ่ืน ๆ 9 5.8 

รวม 154 100.0 
4. ประเภทงานที่มารับบริการด้านการพัฒนานักศึกษา 
(เลือกที่ท่านใช้บริการมากทีสุ่ด 1 ประเภทงาน) 

  

5.1 งำนกิจกรรมนักศึกษำ 54 35.1 
5.2 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ 35 22.7 
5.3 งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ 19 12.3 
5.4 งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ 9 5.8 
5.5 งำนกีฬำ 12 7.8 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  (N = 154) จ านวน (คน) ร้อยละ 
5.6 งำนบริหำรทั่วไป 25 16.2 

รวม 154 100.0 
5.ความถี่ที่มาขอรับบริการส านักงานพัฒนานักศึกษา   

6.1 น้อยกว่ำ 1 ครั้ง/เดือน 65 42.2 
6.2 1-2 ครั้ง/เดือน 49 31.8 
6.3 3-4 ครั้ง/เดือน 15 9.7 
6.4 มำกกว่ำ 4 ครั้ง/เดือน 25 16.2 

รวม 154 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 76.6 และเพศ

ชำย จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มำกที่สุด จ ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.3 รองลงมำคือ บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 อำจำรย์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.2 ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 สังกัดคณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
จ ำนวน 104 คน คิดเป็น 67.7 หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และอ่ืนๆ 
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ประเภทงำนที่มำรับบริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำมำกที่สุด คืองำนกิจกรรม
นักศึกษำ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ จ ำนวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 22.7 งำน
วินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 งำนกีฬำ จ ำนวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 7.8 และ
งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ควำมถ่ีในกำรขอรับริกำรส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำเฉลี่ย น้อยกว่ำ 1 ครั้ง/เดือน จ ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ขอรับบริกำร1-2 ครั้ง/เดือน จ ำนวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และขอรับมำกกว่ำ 4 ครั้ง จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 และขอรับบริกำร 3.4 
ครั้ง/เดือน จ ำนวน 15 คน คิดเป็น 9.7 ตำมล ำดับ 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี ใช้วิธีส ำรวจโดยให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นโดยก ำหนดค่ำคะแนนระดับควำมพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 
ระดับดังนี ้

ระดับ 1 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับ 3 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
ระดับ 4 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ มำก 
ระดับ 5 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
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เกณฑ์ควำมหมำยของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมำยควำมว่ำ  กำรบริกำรดีมำก 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรด ี
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรพอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรต้องปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละ และค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 

 
การให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

1.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 มีประกำศ แจ้งขั้นตอน 
กระบวนกำร เอกสำร แนะน ำข้อมลู 

66 
(42.9) 

58 
(37.7) 

28 
(18.2) 

1 
(0.6) 

1 
(0.6) 

4.21 .808 ดมีำก 

 1.2 มกีำรให้บริกำร รวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

67 
(43.5) 

63 
(40.9) 

20 
(13.0) 

3 
(1.9) 

1 
(0.6) 

4.25 .803 ดมีำก 

 1.3 มีขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่
ยุ่งยำก ซับซ้อน 

71 
(46.1) 

54 
(35.1) 

26 
(16.9) 

2 
(1.3) 

1 
(0.6) 

4.25 .827 ดมีำก 

1.4 มีกำรประชำสมัพันธ์
กระบวนกำรท ำงำน 

68 
(44.2) 

58 
(37.7) 

24 
(15.6) 

4 
(2.6) 

0 
(0) 

4.23 .807 ดมีำก 

 1.5 มีกำรให้บริกำรเป็นไปตำม
ก ำหนด 

69 
(44.8) 

59 
(38.3) 

22 
(14.3) 

4 
(2.6) 

0 
(0) 

4.25 .797 ดมีำก 

รวม 4.24 .733 ดีมาก 
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
2.1 มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ใน
เรื่องที่ให้บริกำร 

71 
(46.1) 

64 
(41.6) 

18 
(11.7) 

0 
(0) 

1 
(0.6) 

4.32 .731 ดมีำก 

2.2 เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริกำร 

67 
(43.5) 

61 
(39.6) 

20 
(13.0) 

4 
(2.6) 

2 
(1.3) 

4.21 .863 ดมีำก 

2.3 ตอบค ำถำมอย่ำงชัดเจน ถูกตอ้ง 
น่ำเชื่อถือ 

64 
(41.6) 

68 
(44.2) 

19 
(12.3) 

2 
(1.3) 

1 
(0.6) 

4.25 .770 ดมีำก 

2.4 ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
ตำมล ำดับ ก่อน-หลัง 

71 
(46.1) 

57 
(37.0) 

24 
(15.6) 

1 
(0.6) 

1 
(0.6) 

4.27 .794 ดมีำก 

2.5 สำมำรถช้ีแจงตอบข้อสงสยั 
หรือช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงชัดเจน 

72 
(46.8) 

59 
(38.3) 

22 
(14.3) 

0 
(0) 

1 
(0.6) 

4.31 .761 ดมีำก 

รวม 4.27 .713 ดีมาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 



7 

 

 
 

 
การให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

3.1 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร เช่น คอมพิวเตอร์  
ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ โปรเจคเตอร์ 
เป็นต้น 

62 
(40.3) 

66 
(42.9) 

22 
(14.3) 

4 
(2.6) 

0 
(0) 

4.21 .781 ดมีำก 

 3.2 มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นปจัจุบัน 

63 
(40.9) 

68 
(44.2) 

17 
(14.9) 

6 
(3.9) 

0 
(0) 

4.22 .794 ดมีำก 

 3.3 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้
มำติดต่อเพียงพอ 

62 
(40.3) 

66 
(42.9) 

18 
(11.7) 

8 
(5.2) 

0 
(0) 

4.18 .836 ด ี

3.4 มีช่องทำงต่ำงๆ ในกำรขอรับ
บริกำร เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊คแฟน
เพจ อีเมล โทรศัพท ์

75 
(48.7) 

60 
(39.0) 

13 
(8.4) 

4 
(2.6) 

2 
(1.3) 

4.31 .836 ดมีำก 

3.5 สถำนท่ีให้บริกำร จุดบริกำรโดด
เด่น สังเกตได้ง่ำย 

63 
(40.9) 

65 
(42.2) 

23 
(14.9) 

2 
(1.3) 

1 
(0.6) 

4.21 .792 ดมีำก 

รวม 4.23 .736 ดีมาก 
4. คุณภาพการให้บริการ 
4.1 มีคู่มือกำรปฏิบตัิงำน ข้อมูลกำร
บริกำร ข่ำวสำรที่ทันสมยั เป็น
แนวทำงที่ปฏิบัติงำนได้จริง 

57 
(37.0) 

67 
(43.5) 

24 
(15.6) 

5 
(3.2) 

0 
(6) 

4.13 .838 ด ี

4.2 ให้บริกำรเป็นไปตำม
กระบวนกำร ขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้

68 
(44.2) 

61 
(39.6) 

21 
(13.6) 

3 
(1.9) 

1 
(0.6) 

4.25 .811 ดีมำก 

4.3 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร 

58 
(37.7) 

66 
(42.9) 

21 
(13.6) 

8 
(5.2) 

1 
(0.6) 

4.12 .878 ด ี

4.4 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมได้
อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว 

66 
(44.9) 

59 
(38.3) 

23 
(14.9) 

5 
(3.2) 

    1 
(0.6) 

4.19 .856 ด ี

4.5 ให้บริกำรไมม่ีข้อบกพร่องหรือ
ต้องแก้ไขใหม ่

60 
(39.0) 

70 
(45.5) 

21 
(13.6) 

2 
(1.3) 

1 
(0.6) 

4.21 .773 ดีมำก 

รวม 4.18 .772 มำก 
รวมทุกด้าน 4.23 .700 ดีมาก 

 

จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำใน
ภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.27 ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.23 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 ตำมล ำดับ โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 
ล ำดับแรก คือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 และสำมำรถชี้แจง
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ตอบข้อสงสัยหรือช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีช่องทำงต่ำงๆ 

ในกำรขอรับบริกำร เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ อีเมล โทรศัพท์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 ตำมล ำดับ สำมำรถสรุปค่ำเฉลี่ย
เป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำน
นี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24  โดยพึงพอใจหน่วยงำนมีมกีำรให้บริกำร รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มี

ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน และมีกำรให้บริกำรเป็นไปตำมก ำหนด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 มีกำร

ประชำสัมพันธ์กระบวนกำรท ำงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 และมีประกำศ แจ้งขั้นตอน กระบวนกำร เอกสำร แนะน ำข้อมูล มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ตำมล ำดับ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่
ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 โดยพึงพอใจเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 สำมำรถชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 
ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับ ก่อน-หลัง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 ตอบค ำถำมอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 และเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ตำมล ำดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
เกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 โดยพึงพอใจหน่วยงำนมีช่องทำงต่ำงๆ ในกำรขอรับบริกำร เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊คแฟนพจ อีเมล โทรศัพท์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 มีข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22  มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร เช่นคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ 
โปรเจคเตอร์  มีสถำนที่ให้บริกำร จุดบริกำรโดดเด่น สังเกตได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 และมีที่นั่งพักและรับรอง
ส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 ตำมล ำดับ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.18 โดยพึงพอใจหน่วยงำนให้บริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำร ขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 
ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลกำรบริกำร ข่ำวสำรที่ทันสมัยเป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำน
ได้จริง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 และมีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.12 ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยของผู้รับริการที่มีต่อการให้บริการส านักงานพัฒนานักศึกษา จ าแนกตามประเภทงาน 

ประเภทงานที่มารับบริการส านักงานพัฒนานักศึกษา 

1. งำนกิจกรรมนักศึกษำ (องค์กำรนักศึกษำ,กิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ทะเบียนกิจกรรม,วิเครำะห์โครงกำร,ประเมิน
โครงกำร ฯลฯ) 
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2. งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ (ทุนกำรศึกษำ,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ,แนะแนวและจัดหำงำน,นักศึกษำ
พิกำร,ท ำงำนระหว่ำงเรียน,บริกำรให้ค ำปรึกษำสุขภำวะจิต ฯลฯ) 

3. งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ(วินัยนักศึกษำ,วิชำทหำร,เบิกค่ำสินไหมทดแทนประกันอุบัติ,หอพักสีขำว
,บ้ำนเลขท่ี 85,กู้ชีพ ฯลฯ) 

4. งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ (กำรประกันคุณภำพ,กำรประชำสัมพันธ์,เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ,Facebook Fanpage ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ,คุณภำพองค์กร ฯลฯ) 

5. งำนกีฬำ (สนำมกีฬำ,กำรขอใช้สถำนกีฬำ,อุปกรณ์กีฬำ ฯลฯ) 
6. งำนบริหำรทั่วไป (แผนและงบประมำณ,กำรเงินและพัสดุ,บริหำรทั่วไป ฯลฯ) 

การให้บริการ หน่วยงานย่อย/ระดบัความพึงพอใจ 
กิจกรรมฯ สวัสดิการฯ วินัยฯ ประกันฯ กีฬา บริหารฯ 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 มีประกำศ แจ้งขั้นตอน กระบวนกำร เอกสำร 
แนะน ำข้อมูล 

4.15 4.37 4.05 3.78 3.83 4.60 

 1.2 มกีำรให้บริกำร รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถ้วน 4.19 4.31 4.16 3.89 3.83 4.68 
 1.3 มีขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 4.28 4.20 4.05 4.22 3.92 4.56 
 1.4 มีกำรประชำสมัพันธ์กระบวนกำรท ำงำน 4.15 4.40 4.21 3.89 3.92 4.48 
 1.5 มีกำรให้บริกำรเป็นไปตำมก ำหนด 4.19 4.31 4.26 3.56 4.08 4.64 

รวม 4.19 4.32 4.15 3.87 3.92 4.59 
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
2.1 มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร 4.28 4.37 4.37 4.00 4.17 4.52 
2.2 เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 4.11 4.31 3.95 3.89 4.25 4.60 
2.3 ตอบค ำถำมอย่ำงชัดเจน ถูกตอ้ง น่ำเชื่อถือ 4.11 4.37 4.16 3.89 4.25 4.56 
2.4 ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ตำมล ำดับ ก่อน-หลัง 4.20 4.34 4.26 4.00 4.17 4.48 
2.5 สำมำรถช้ีแจงตอบข้อสงสยั หรือช่วยแก้ปัญหำได้
อย่ำงชัดเจน 

4.24 4.37 4.32 3.89 4.25 4.52 

รวม 4.19 4.35 4.21 3.93 4.22 4.54 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร เช่น 
คอมพิวเตอร์  
ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น 

4.20 4.23 4.16 3.67 3.83 4.60 

 3.2 มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน 4.22 4.26 4.16 3.78 3.83 4.56 
 3.3 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำตดิต่อเพียงพอ 4.17 4.23 4.05 3.56 3.83 4.64 
 3.4 มีช่องทำงต่ำงๆ ในกำรขอรับบริกำร เช่น เว็บไซต์ 
เฟส 
บุคแฟนเพจ อีเมล โทรศัพท ์

4.24 4.43 4.26 3.78 3.92 4.72 

 3.5 สถำนท่ีให้บริกำร จุดบริกำรโดดเด่น สังเกตได้ง่ำย 4.13 4.31 4.42 3.56 3.83 4.52 
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การให้บริการ หน่วยงานย่อย/ระดบัความพึงพอใจ 
กิจกรรมฯ สวัสดิการฯ วินัยฯ ประกันฯ กีฬา บริหารฯ 

รวม 4.19 4.29 4.21 3.67 3.85 4.61 
4. คุณภาพการให้บริการ 
4.1 มีคู่มือกำรปฏิบตัิงำน ข้อมูลกำรบริกำร ข่ำวสำรที่
ทันสมัย เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำนได้จริง 

4.09 4.23 4.05 3.89 3.67 4.44 

4.2 ให้บริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำร ขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้ 4.26 4.26 4.26 4.00 3.75 4.52 
4.3 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่อกำร
ให้บริกำร 

4.07 4.17 3.89 3.78 3.75 4.60 

4.4 ให้บริกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
สะดวก รวดเร็ว 

4.09 4.26 4.26 3.89 3.75 4.60 

4.5 ให้บริกำรไมม่ีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม ่ 4.11 4.29 4.32 3.89 3.67 4.60 
รวม 4.13 4.24 4.16 3.89 3.72 4.55 

รวมทุกด้าน 4.17 4.30 4.18 3.84 3.93 4.57 
ความหมาย ดี ดมีาก ดี ด ี ด ี ดีมาก 

จำกตำรำงที่ 3 จะเห็นได้ว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำใน
ภำพรวมทุกด้ำน สำมำรถสรุปมีค่ำเฉลี่ยจ ำแนกประเภทงำน ได้ดังนี้ 

งานกิจกรรมนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.17 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 ด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 และด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 ตำมล ำดับ 

งานสวัสดิการนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.30 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.35 ด้ำนกระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 และด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 ตำมล ำดับ 

งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 และด้ำนกระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 ตำมล ำดับ 

งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.87 และด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 
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งานกีฬา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 โดยมี
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.72 ตำมล ำดับ 

งานบริหารทั่วไป พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.57 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 ตำมล ำดับ 

ตารางที่ 4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามประเภทงาน 

ประเภทงาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
1. งำนกิจกรรมนักศึกษำ 4.17 .715 ดี 
2. งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ 4.30 .594 ดีมำก 
3. งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ 4.18 .805 ดี 
4. ประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ 3.84 .617 ดี 
5. งำนกีฬำ 3.93 .820 ดี 
6. งำนบริหำรทั่วไป 4.57 .579 ดีมำก 

รวม 4.12 .360 ดี 
จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำใน

ภำพรวมทุกด้ำน จ ำแนกตำมประเภทงำนอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำน
บริหำรทั่วไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.30 งำนวินัยและสวัสดิภำพ
นักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 งำนกิจกรรมนักศึกษำมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 งำนกีฬำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 และ
งำนประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 ตำมล ำดับ 

ตารางที่ 5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี จ าแนกรายด้าน 

การให้บริการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
1. ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.24 .733 ดีมำก 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.27 .713 ดีมำก 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.23 .736 ดีมำก 

4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.18 .772 ด ี

รวม 4.23 .700 ดีมำก 
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 จำกตำรำงที่ 5 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมทุก
ด้ำน จ ำแนกรำยด้ำน อยู่ในเกณฑ์ดีมำก โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.27 ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.23 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 ตำมล ำดับ 

ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

 ควำมรวดเร็วของกำรด ำเนินกำร 
 กำรด ำเนินกำรบำงทีไม่ต่อเนื่อง 
 ขั้นตอนกำรท ำโครงกำรค่อนข้ำงยุ่งยำกมำกขึ้น 
 อยำกให้มีกำรจัดหำทุนให้มำกกว่ำนี้ 
 ไม่เคยใช้บริกำร แต่เคยเป็นที่ปรึกษำชมรม ควรให้ระบุเคยบริกำรก่อนกำรกรอกแบบประเมินไม่ใช่ให้

กรอกแบบประเมินโดยที่ไม่เคยใช้บริกำร 
 กำรติดต่อสื่อสำร ไม่เข้ำใจ 
 บำงส่วนล่ำช้ำ 
 ช้ำมำก ยุ่งยำกด้วย 

3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 บำงทีเจ้ำหน้ำที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะ 
 หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม 
 กำรตอบข้อมูล 
 ในกำรน ำเสนอของบประมำณโครงกำร ควรจะเฉลี่ยให้ทุกชมรมได้งบแล้วท ำกิจกรรม มหำวิทยำลัยจะได้

ขับเคลื่อนกิจกรรมจำกทุกชมรมได้ ไม่ใช่ได้งบแค่บำงชมรม แล้วปัดตกชมรมอ่ืน 
แล้วชมรมท่ีโดนปัดตกจะเอำงบจำกไหนมำท ำกิจกรรมถ้ำไม่ดิ้นรนออกรับบริจำคหรือหำเอง 

3.3. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ไม่มีพ้ืนที่ให้นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมเพียงพอ ตึกกิจกรรมก็ทรุดโทรม บำงชมรมก็ไม่มีห้อง 
 ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ ำที่สนำมกีฬำ 
 ควรมีตู้หยอดน้ ำดื่ม เช่น น้ ำหวำน เครื่องดื่มเกลือแร่ อ่ืนๆ 
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3.4 ท่านไม่พอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ควรให้ควำมส ำคัญกับทุกชมรม ไม่ใช่จะให้ควำมส ำคัญแค่ตอนจะเอำผลงำน 
 

ตอนที่ 4 รายงานผลด้านความผูกพันที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ทัศนคติด้านความผูกพันที่มีต่อการให้บริการ จ านวน ร้อยละ 
4.1 ยินดี 149 96.8 

4.2 ไม่ยินดี 5 3.2 

รวม 154 100.0 

 

พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมยินดีที่จะประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ของส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ และกำรให้บริกำร จ ำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8  และไม่ยินดีที่จะประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.2  

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2563(รอบ2) 

 ส่งข่ำวสำรทำงอีเมล์ 
 ขอสถำนที่ออกก ำลังกำยเพ่ิมครับ 
 อยำกให้สร้ำงอำคำรกีฬำเพ่ิมเพ่ือรองรับกีฬำที่ต้องเล่นในร่ม 
 อยำกให้มีทุนกำรศึกษำที่เพียงพอแก่นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ตำมที่จ ำนวนนักศึกษำขอ เพรำะบำง

คนก็ขำดแคลนทุนทรัพย์จริงๆแต่ไม่ได้ทุน 
 อยำกให้ทุนมีเพียงพอต่อนักศึกษำที่ขอทุนทุกคนเพรำะเป็นควำมจ ำเป็นจริงๆของนักศึกษำบำงคนที่ขำด

แคลนทุนทรัพย์ 
 ตำมท่ีแจ้งไว้เกี่ยวกับควำมไม่พึงพอใจด้ำนกระบวนกำร – กระบวนกำรประเมินผิดล ำดับกำรประเมิน 
 เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้มำกกว่ำนี้ และเร็วกว่ำเดิม 
 เพ่ิมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรสัญจร ป้ำยบอกสถำนที่ให้ชัดแจ้ง และ

หำกมีนศ.เข้ำไปสอบถำมเรื่องต่ำงๆเก่ียวกับงำนควรมีกำรพูดจำที่สุภำพไม่บั่นทอนด้ำนต่ำงๆ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานอ่ืน 

 ระบบ reg ขอให้มีรวดเร็วด้วยครับ และ กำรประชำสัมพันธ์ด้วย กำรจัดตำรำงสอบที่ชนกันและสอบหลำย
วิชำในวันเดียว 
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สรุปผลการส ารวจ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร 
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ/กระบวนงำน 
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับริกำร เครื่องมือส ำรวจ
ในครั้งนี้เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบส ำรวจเป็น 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

 ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

 ตอนที่ 4 ทัศนคติด้ำนควำมผูกผันต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรส ำรวจสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 1.ผู้รับบริกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวนทั้งสิ้น 161 คน เคยขอรับ
บริกำร จ ำนวน 154 คน ไม่เคยขอรับบริกำร 5 คน 

 2.ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 สังกัดคณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จ ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 ประเภทงำน
ที่มำรับบริกำรมำกที่สุดคืองำนกิจกรรมนักศึกษำ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 ควำมถี่ในกำรขอรับบริกำร
น้อยกว่ำ 1 ครั้ง/เดือน จ ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2  

 3.ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนในภำพรวมทุกด้ำนอยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ เจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 สำมำรถชี้แจงตอบข้อสงสัย หรือช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงชัดเจน 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 และมีช่องทำงต่ำงๆ ในกำรขอรับบริกำร เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ อีเมล โทรศัพท์  มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 ตำมล ำดับ สำมำรถสรุปค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำน
นี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24  โดยพึงพอใจหน่วยงำนมีมีกำรให้บริกำร รวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน มีขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน และมีกำรให้บริกำรเป็นไปตำมก ำหนด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.25 มีกำรประชำสัมพันธ์กระบวนกำรท ำงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 และมีประกำศ แจ้งขั้นตอน กระบวนกำร 
เอกสำร แนะน ำข้อมูล มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ตำมล ำดับ 
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่
ในเกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 โดยพึงพอใจเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในเรื่องที่ให้บริกำร 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 สำมำรถชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือช่วยแก้ปัญหำได้อย่ ำงชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 
ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับ ก่อน-หลัง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 ตอบค ำถำมอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 และเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ตำมล ำดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
เกณฑ์บริกำรดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 โดยพึงพอใจหน่วยงำนมีช่องทำงต่ำงๆ ในกำรขอรับบริกำร เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊คแฟนพจ อีเมล โทรศัพท์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 มีข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22  มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร เช่นคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ 
โปรเจคเตอร์  มีสถำนที่ให้บริกำร จุดบริกำรโดดเด่น สังเกตได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 และมีที่นั่งพักและรับรอง
ส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 ตำมล ำดับ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.18 โดยพึงพอใจหน่วยงำนให้บริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำร ขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 
ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลกำรบริกำร ข่ำวสำรที่ทันสมัยเป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำน
ได้จริง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 และมีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.12 ตำมล ำดับ 

4. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน สำมำรถ
สรุปมีค่ำเฉลี่ยจ ำแนกตำมประเภทงำน ได้ดังนี้ 

งานกิจกรรมนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.17 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 ด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 และด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 ตำมล ำดับ 

งานสวัสดิการนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.30 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.35 ด้ำนกระบวนกำร 
ขัน้ตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 และด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 ตำมล ำดับ 

งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ด้ำนสิ่งอ ำนวย
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ควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 และด้ำนกระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 ตำมล ำดับ 

งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.87 และด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 

งานกีฬา พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 โดยมี
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.72 ตำมล ำดับ 

งานบริหารทั่วไป พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมด้ำนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.57 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 ตำมล ำดับ 

5.ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ใน
ภำพรวมทุกด้ำน จ ำแนกตำมประเภทงำนได้ดังนี้ 

1)  งำนบริหำรทั่วไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57  

2)  งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.30  

3)  งำนวินัยและสวัสดิภำพนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18  

4) งำนกิจกรรมนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 

5)  งำนกีฬำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 

6)  ประกันคุณภำพและนวัตกรรมสื่อ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84   

6. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำแนก
รำยด้ำนได้ดังนี ้

 1) ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที ่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 

 2) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 

 3) ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.24 
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4) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 

การให้บริการ ส านักงานพัฒนานักศึกษา จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 รอบ 2 ที่จะ
น ามาปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลกำรบริกำร ข่ำวสำรที่ทันสมัย เป็นแนวทำงที่ปฏิบัติงำนได้จริง  มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 4.13 
 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 

* ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 ล ำดับ 
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การน าผลจากปีงบประมาณ 2563 รอบ 1 ปรับปรุงและพัฒนา 
 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ และผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจ ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 อันดับ จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำร ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปีงบประมำณ 2563 รอบ 1 
มำปรับปรุงพัฒนำ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
จากปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1) 

การปรับปรุงพัฒนา 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 กำรให้บริกำรล่ำช้ำ 
 ขั้นตอนยุ่งยำกซับซ้อน 
 ควรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำรด้วย 
 ไม่มีกำรประกำศ/แจ้งขั้นตอนกระบวนกำร/

เอกสำร แผ่นพับ แนะน ำ 

 
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มีบริกำรกรอก

แบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนซับซ้อน 
และอ ำนวยควำมสะดวกให้นักศึกษำได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น   

 มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรในช่วงเวลำพักกลำงวัน 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 ไม่ดูแลเอำใจใส่ ไม่เต็มใจให้บริกำร 
 ไม่ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำง

ชัดเจน 
 ให้บริกำรด้วยค ำพูดไม่สุภำพ ไม่เป็นมิตร 

 
 พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตสำธำรณะ  
 ปรับทัศนคติเจ้ำหน้ำที่เป็นกำรส่วนตัว 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อไม่

เพียงพอและร้อน 
 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรไม่เพียงพอ 

เช่น คอมพิวเตอร์ 
 ระบบ/ข้อมูลสำรสนเทศที่ไม่เอ้ือประโยชน์ 

 เพ่ิมเก้ำอ้ีส ำหรับกำรให้บริกำรที่เพียงพอ 
 จัดหำคอมพิวเตอร์ส ำหรับอ ำนวยควำม

สะดวกให้กับนักศึกษำ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 มีคู่มือ/หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย 

เป็นแนวทำงท่ีปฏิบัติงำนได้จริง 
 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียนต่อ

กำรให้บริกำร 
 ให้บริกำรไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ 

 

 
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำมีคู่มือ/หลักเกณฑ์ 

ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เป็นแนวทำงท่ี
ปฏิบัติงำนได้จริง 

 มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนที่มีต่อกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  
http://www.voc.ubu.ac.th/ 

 พิจำรณำกำรให้บริกำรที่สนองตอบควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกท่ีสุด รวมถึงเป็น

http://www.voc.ubu.ac.th/
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
จากปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1) 

การปรับปรุงพัฒนา 

ประโยชน์ส ำหรับผู้ให้บริกำรและรับบริกำร
สูงสุด 

 
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 
 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ส ำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 (2) ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 ล ำดับ จะน ำมำปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2564 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
จากปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1) 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร

ให้มำกกว่ำนี้ และเร็วกว่ำเดิม 
 กระบวนกำรประเมินผิดล ำดับกำรประเมิน 

(ควรให้ระบุเคยบริกำรก่อนกำรกรอกแบบ
ประเมินไม่ใช่ให้กรอกแบบประเมินโดยที่ไม่
เคยใช้บริกำร) 
 

 
 พิจำรณำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้เข้ำถึง

กลุ่มผู้รับให้มำกท่ีสุด 
 ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม ไม่เป็นมิตร 
 กำรพูดจำไม่สุภำพ 

 
 พัฒนำบุคลิกภำพเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 มีที่นั่งพักและรับรองส ำหรับผู้มำติดต่อ

เพียงพอ  
 

 
 จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรให้

เพียงพอ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 มีคู่มือ/หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย 

เป็นแนวทำงท่ีปฏิบัติงำนได้จริง 
 มีช่องทำงเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน

ต่อกำรให้บริกำร  
 

 
 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำมีคู่มือ/หลักเกณฑ์ 

เป็นแนวทำงท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 
 ส ำนักงำนมีช่องทำงส ำหรับรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร 

http://www.voc.ubu.ac.th/ 
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        คณะผู้จัดท า 
 

ผู้สนับสนุนและท่ีปรึกษา 
 นำงสำวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 นำยครรคิด  เครือวัลย์   หัวหน้ำส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 นำงธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
หน่วยงานจัดเก็บแบบส ารวจและรวบรวม 
 งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
 นำงปทัดตำ มุขขันธ์   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ปฏิบัติงำน 
 

 
 

 
 


