รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ที่มีต่อการให้บริการงานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก

คานา
สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดทำกำรสำรวจควำมพึง
พอใจและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อสำรวจ
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริ กำรงำนกีฬำ ใช้เป็นข้อมูลในกำรนำมำพัฒนำ
ภำรกิจ กระบวนงำน กำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบันและสนองตอบ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยใช้แบบสำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน ที่มีต่อกำรให้บริกำรสำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรสำรวจ และได้จัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจนี้ขึ้น เพื่อนำผลกำรสำรวจและผล
กำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กันยำยน 2563

ข
สารบัญ
หัวข้อ
รำยละเอียดกำรสำรวจ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล
ผลกำรสำรวจ
สรุปผลกำรสำรวจ
แนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำ
คณะผู้จัดทำ

หน้า
1
2
4
10
12
13

การสารวจความพึงพอใจและความผูกพันที่มตี ่อการให้บริการงานกีฬา
สานักงานพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดการสารวจ
ความเป็นมา :
สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดทำกำรแบบสำรวจควำม
พึงพอใจและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำร สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ปีงบประมำณ 2563
หลักการและเหตุผล :
กำรวัดระดับหรือสำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันที่มตี ่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำ
นักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี ที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดทำแบบสำรวจควำมพึง
พอใจและควำมผูกพันทีม่ ีต่อกำรให้บริกำร สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน คือผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร บุคคลภำยนอก ตลอดจน
นักศึกษำ ที่มีต่อกำรให้บริกำรของงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
2.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ กระบวนงำน กำรให้บริกำรของสำนักงำนให้สอดรับ
กับบริทบปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน อำจำรย์และบุคลำกร และนักศึกษำ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นำงปทัดตำ มุขขันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ : เมษำยน – กันยำยน 2563
แหล่งข้อมูล : ผู้รับบริกำรจำกหน่วยงำนภำยในสำนักงำนอธิกำรบดีหรือคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำและ
บุคคลภำยนอก
หน่วยงานจัดเก็บแบบสารวจและรวบรวม : งำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี
ค่าเป้าหมายปี 2563 : คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่ำ 3.51 คะแนน
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เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล :
แบบสำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำร สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี แบ่งเนื้อหำของแบบสำรวจเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ สถำนภำพ สังกัด กำรใช้บริกำร ควำมถี่ในกำรขอรับบริกำร
สนำมกีฬำที่ใช้บริกำร
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนานักศึกษา จานวน 3
ด้าน 9 ข้อ แบ่งเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ
ระดับ 1 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ระดับ 2 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ น้อย
ระดับ 3 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 4 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ มาก
ระดับ 5 หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับ มากที่สุด
กำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนระดับชั้น
=
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 ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
3 ด้าน
ตอนที่ 4 ทัศนคติด้านความผูกพันที่มีต่อการให้บริการงานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
ช่องทางการเก็บข้อมูลแบบสารวจ :
1.จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์/อีเมล์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (UBU Mail) หรือ
2.เว็บไซต์สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
3.สแกน QR Code หรือ https://forms.gle/T9meNMa2fC3C1gX99
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การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล :
กำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจและควำมผู ก พั น ที่ มี ต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรงำนกี ฬ ำ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำ
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ใช้บริกำรงำนกีฬำ เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ กระบวนงำน กำร
ให้บริกำรของสำนักงำนให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับบริกำร โดยมีผู้ตอบแบบ
ประเมิน คือ ผู้ รับบริกำร อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ บุคคลภำยนอก ที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำน
พัฒนำนักศึกษำ โดยแบ่งเนื้อหำเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ โดยนำเสนอเป็นตำรำงแสดง
ควำมถี่และค่ำร้อยละ
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 24 เพื่อหำค่ำควำมถี่ (Frequncy) ค่ำร้อยละ(Percentage) ค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)
ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เป็นแบบระบุ
ควำมไม่พึงพอใจแต่ละด้ำน ใช้วิธีรวบรวมและสรุปข้อมูล
ตอนที่ 4 ควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธี
วิเครำะห์ โดยนำเสนอเป็นตำรำงแสดงควำมถี่และร้อยละ
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ผลการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานกีฬา
สานักงานพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จานวนแบบประเมินทั้งสิ้น จานวน 106 คน
 เคยขอรับบริการ 97 คน
 ไม่เคยรับบริการ 9 คน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ (N = 97)
1. เพศ
1.1 ชำย
1.2 หญิง
รวม
2. สถานภาพ
2.1 ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำน
2.2 อำจำรย์
2.3 บุคลำกรสำยสนับสนุน
2.4 นักศึกษำ
2.5 บุคคลภำยนอก
2.6 ศิษย์เก่ำ
รวม
3. สังกัด
3.1 คณะ/สำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ
3.2 หน่วยงำนสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
3.3 หน่วยงำนภำยนอก(ทั้งภำครัฐและเอกชน)
3.4 อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

37
60
97

38.1
61.9
100.0

4
81
11
1
97

4.1
83.5
11.3
1.0
100.0

69
4
8
16
97

71.1
4.1
8.2
16.5
100.0

37
37
9
14
97

38.1
38.1
9.3
14.4
100.0

4. ความถี่ในการขอรับบริการ

4.1 เคยขอรับบริกำรเฉลี่ย 1-3 ครั้ง/เดือน
4.2 เคยขอรับบริกำรเฉลี่ย 4-6 ครั้ง/เดือน
4.3 เคยขอรับบริกำรเฉลี่ย 7-10 ครั้ง/เดือน
4.4 เคยขอรับบริกำรเฉลี่ยมำกกว่ำ 10 ครั้ง/เดือน
รวม
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ (N = 97)
5.สนามกีฬาที่ใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
5.1 ศูนย์กีฬำอเนกประสงค์
5.2 ห้องออกกำลังกำย (ฟิตเนส)
5.3 โรงพละ
5.4 สระว่ำยน้ำ
5.5 สนำมเทนนิส
5.6 สนำมกีฬำกลำง (สนำมฟุตบอล)
5.7 สนำมกีฬำกลำง(ลู่วิ่งยำง)
5.8 สนำมเปตอง
5.9 สนำมรักบี้ฟุตบอล
5.10 สนำมฟุตซอล
5.11 สนำมบำสเกตบอลกลำงแจ้ง
5.12 ลำนบึกบึน
5.13 สนำมมวย
5.14 เครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

77
24
18
18
7
10
12
1
1
4
2
12
2
21
209

36.8
11.5
8.6
8.6
3.3
4.8
5.7
.5
.5
1.9
1.0
5.7
1.0
10.0
100.0

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้รบั บริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 61.9 และเพศชำย
จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มำกที่สุด จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5
รองลงมำคือ บุคคลภำยนอก จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 บุคลำกรสำยสนับสนับ จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.1 และศิษย์เก่ำ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 สังกัดคณะ/สำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จำนวน 69 คน
คิดเป็น 71.1 อื่นๆ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 หน่วยงำนภำยนอก (ทั้งภำครัฐและเอกชน) จำนวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.2 และหน่วยงำนสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ควำมถี่ในกำรขอรับ
ริกำร โดยเคยขอรับบริกำรเฉลี่ย น้อยกว่ำ 1-3 ครั้ง/เดือน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ขอรับบริกำร 4-6
ครั้ง/เดือน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ขอรับบริกำรเฉลี่ย มำกกว่ำ 10 ครั้ง/เดือน จำนวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.1 และขอรับบริกำรเฉลี่ย 7-10 ครั้ง/เดือน จำนวน 9 คน คิดเป็น 9.3 ตำมลำดับ สนำมกีฬำที่ใช้บริกำร
มำกที่สุด คือ ศูนย์กีฬำอเนกประสงค์ จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมำคือห้องออกกำลังกำย(ฟิตเนส)
จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 เครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 โรงพละ
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 สระว่ำยน้ำจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ลำนปลำบึก จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.7 สนำมกีฬำกลำง (ลู่วิ่งยำง) จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 สนำมเทนนิส 7 คนคิดเป็นร้อยละ
3.3 สนำมฟุ ต ซอล จ ำนวน 4 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.9 สนำมมวย จ ำนวน 2 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 1.0 สนำม
บำสเกตบอลกลำงแจ้ง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 สนำมรักบี้ฟุตบอล จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และ
สนำมเปตอง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตำมลำดับ
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
กำรสำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
ประจำปีงบประมำณ 2563 ใช้วิธีสำรวจโดยให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นโดยกำหนดค่ำคะแนนระดับควำมพึงพอใจ
แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้
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
เกณฑ์ควำมหมำยของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมำยควำมว่ำ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมำยควำมว่ำ
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมำยควำมว่ำ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมำยควำมว่ำ
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมำยควำมว่ำ

กำรบริกำรดีมำก
กำรบริกำรดี
กำรบริกำรพอใช้
กำรบริกำรต้องปรับปรุง
กำรบริกำรต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตารางที่ 2 จานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการงานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
การให้บริการ
1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีประกำศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
กำรใช้สนำม และกำรขอใช้บริกำร
สนำมกีฬำอย่ำงชัดเจน
1.2 มีขั้นตอนกำรขอใช้บริกำรไม่
ยุ่งยำก ซับซ้อน
1.3 ช่วงเวลำเปิด-ปิด สนำมกีฬำมี
ควำมเหมำะสม

5

4

3

2

1

31
48
16
(32.0) (49.5) (16.5)

2
(2.1)

0
(0)

35
48
11
(36.1) (49.5) (11.3)
33
49
10
(34.0) (50.5) (10.3)
รวม

3
(3.1)
0
(0)

0
(0)
5
(5.2)

2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.1 ให้ข้อมูลด้วยควำมถูกต้อง
ชัดเจนในกำรแนะนำกฎระเบียบ ข้อ 31
51
14
ปฏิบัติกำรให้บริกำรและกำรใช้
(32.0) (52.6) (14.4)
สนำม

0
(0)

1
(1.0)

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

4.11

.748

ดี

4.19

.755

ดี

4.08

.954

ดี

4.13

.705

ดี

4.14

.736

ดี
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ระดับความพึงพอใจ
การให้บริการ
2.2 กำรดูแลสนำมกีฬำ ด้วยควำม
เป็นมิตร จิตบริกำร
2.3 ให้บริกำรด้วยควำมเป็นธรรม
และมีควำมยืดหยุ่น
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 จำนวนและอุปกรณ์กีฬำ
เพียงพอต่อกำรให้บริกำร เช่น
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล
ตะกร้อ แบดมินตัน
3.2 ประเภทและสนำมกีฬำ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร
3.3 น้ำดื่ม แสงสว่ำงเพียงพอต่อ
กำรให้บริกำร

5

4

3

2

1

33
56
7
(34.0) (57.7) (7.2)
30
52
11
(30.9) (53.6) (11.3)
รวม

0
(0)
4
(4.1)

1
(1.0)
0
(0)

32
48
13
(33.0) (49.5) (13.4)

4
(4.1)

0
(0)

26
50
12
(26.8) (51.5) (12.4)
27
39
20
(27.8) (40.2) (20.6)
รวม
รวมทุกด้าน

4
(4.1)
6
(6.2)

5
(5.2)
5
(5.2)

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

4.24

.674

ดีมำก

4.11

.762

ดี

4.16

.655

ดี

4.11

.789

ดี

3.91

.1.011

ดี

3.79

1.080

ดี

3.94
4.08

.895
.684

ดี
ดี

จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนกีฬำในภำพรวมทุกด้ำน
อยู่ในเกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ ำหน้ำที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 ด้ำนขั้นตอน
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 ตำมลำดับ โดยผู้รับบริกำร
มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 ลำดับแรก คือ กำรดูแลสนำมกีฬำ ด้วยควำมเป็นมิตร จิตบริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.24 มีขั้นตอนกำรขอใช้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 และให้ข้อมูลด้วยควำมถูกต้อง ชัดเจนใน
กำรแนะนำกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติกำรให้บริกำรและกำรใช้สนำมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 ตำมลำดับ สำมำรถสรุป
ค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้
ด้าน ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
เกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 โดยพึงพอใจงำนกีฬำ มีขั้นตอนกำรขอใช้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อนโดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 มีประกำศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรใช้สนำม และกำรขอใช้บริกำรสนำมกีฬำอย่ำงชัดเจนมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 และช่วงเวลำเปิด-ปิด สนำมกีฬำมีควำมเหมำะสมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 ตำมลำดับ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ ำนนี้ อยู่
ในเกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 โดยพึงพอใจเจ้ำหน้ำที่ ดูแลสนำมกีฬำ ด้วยควำมเป็นมิตร จิตบริกำรมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 ให้ข้อมูลด้วยควำมถูกต้อง ชัดเจนในกำรแนะนำกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติกำรให้บริกำรและกำร
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ใช้สนำม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 และให้บริกำรด้วยควำมเป็นธรรมและมีควำมยืดหยุ่น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11
ตำมลำดับ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
เกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 โดยพึงพอใจงำนกีฬำมีจำนวนและอุปกรณ์กีฬำเพียงพอต่อกำรให้ บริกำร
เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 ประเภทและสนำมกีฬำเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บ ริ กำร มีค่ำเฉลี่ ย เท่ำกับ 3.91 และมี น้ำดื่ม แสงสว่ำงเพียงพอต่อกำรให้ บริกำร มี ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 3.79
ตำมลำดับ
ตารางที่ 3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานกีฬา สานักงานพัฒนา
นักศึกษา สานักงานอธิการบดี จาแนกรายด้าน
การให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความหมาย
4.13
.705
1. ด้ำน ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ดี
4.16
.655
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ดี
3.94
.895
ดี
3. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.08
.684
ดี
รวม
จำกตำรำงที่ 3 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำใน
ภำพรวมทุกด้ ำน จ ำแนกรำยด้ำน อยู่ ในเกณฑ์ดี มีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 4.08 โดยผู้ รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 ตำมลำดับ
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
3.1 ขั้นตอนการให้บริการ
 ประชำสัมพันธ์กำรใช้สนำมไม่ทั่วถึง
3.2 ความไม่พึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 ไม่มีข้อคิดเห็นในเรื่องที่ไม่พึงพอใจ
3.3. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
 มีอุปกรณ์กีฬำให้ยืมใช้ไม่เพียงพอ
 สนำมไม่พอ ต้องสลับวันกันเล่นแบดมินตันกับบำสเกตบอล
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ตอนที่ 4 รายงานผลด้านความผูกพันที่มีต่อการให้บริการงานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
ทัศนคติด้านความผูกพันที่มีต่อการให้บริการ
4.1 ยินดี
4.2 ไม่ยินดี
รวม

จานวน

ร้อยละ

96
1
97

99.0
1.0
100.0

พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมยินดีที่จะประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรหรือบริกำรใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ด้ำน
กีฬำจำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 99.0 และไม่ยินดีที่จะประชำสัมพันธ์ จำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 1.0
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการงานกีฬา ปีงบประมาณ 2563






เพิม่ รอบกำรตัดหญ้ำบริเวณริมรั้วรอบสนำม
จัดทำสนำมลำนกว้ำงเพิ่ม
กระจำยข่ำวให้นักศึกษำรู้ได้ทั่วถึง
ควรสนับสนุนกำรออกกำลังกำย
โซนสถำนที่เล่นกีฬำ ออกกำลังกำยของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีมีควำมเปลี่ยวมำก นักศึกษำที่มำใช้
บริกำรไม่รู้สึกปลอดภัยโดยเฉพำะหนองอีเจมส์ที่มีเส้นทำงที่ไกลแต่มีแสงสว่ำงไม่เพียงพอ
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สรุปผลการสารวจ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันที่มีต่อกำรให้บริกำร
งำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ของผู้ รับบริกำร คือ ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ศิษย์เก่ำและ
บุคคลภำยนอก (ทั้งภำครัฐและเอกชน)ที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำพันธกิจ/ภำรกิจ/กระบวนงำน กำรให้บริกำรของงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำให้สอดรับกับบริบท
ปัจจุบัน และสนองตอบควำมต้องกำรต่อผู้รับริกำร เครื่องมื อสำรวจในครั้งนี้เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพัน ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี แบ่ง
เนื้อหำของแบบสำรวจเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
ตอนที่ 4 ทัศนคติด้ำนควำมผูกผันต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
จำกกำรสำรวจสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1.ผู้รับบริกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปีงบประมำณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 106 คน เคยขอรับบริกำร
จำนวน 97 คน ไม่เคยขอรับบริกำร 9 คน
2. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของงำนกีฬำในภำพรวมทุกด้ำน อยู่ในเกณฑ์บริกำรดี มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.13 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 ตำมลำดับ
3.ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 ลำดับแรก คือ กำรดูแลสนำมกีฬำ ด้วยควำมเป็นมิตร จิตบริกำร
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 มีขั้นตอนกำรขอใช้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 และให้ข้อมูลด้วยควำม
ถูกต้อง ชัดเจนในกำรแนะนำกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติกำรให้บริกำรและกำรใช้สนำมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 ตำมลำดับ
สำมำรถสรุปค่ำเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้
ด้าน ขั้นตอนการให้บริการ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ใน
เกณฑ์บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 โดยพึงพอใจงำนกีฬำ มีขั้นตอนกำรขอใช้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อนโดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 มีประกำศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรใช้สนำม และกำรขอใช้บริกำรสนำมกีฬำอย่ำงชัดเจนมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 และช่วงเวลำเปิด-ปิด สนำมกีฬำมีควำมเหมำะสมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 ตำมลำดับ
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริ กำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์
บริกำรดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 โดยพึงพอใจเจ้ำหน้ำที่ดูแลสนำมกีฬำ ด้วยควำมเป็นมิตร จิตบริกำรมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.24 ให้ข้อมูลด้วยควำมถูกต้อง ชัดเจนในกำรแนะนำกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติกำรให้บริกำรและกำรใช้สนำม
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 และให้บริกำรด้วยควำมเป็นธรรมและมีควำมยืดหยุ่น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 ตำมลำดับ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรภำพรวมด้ำนนี้ อยู่ในเกณฑ์บริกำร
ดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 โดยพึงพอใจงำนกีฬำมีจำนวนและอุปกรณ์กีฬำเพียงพอต่อกำรให้บริกำร เช่น ฟุตบอล
ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 ประเภทและสนำมกีฬำเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ ย เท่ำกับ 3.91 และมีน้ ำดื่ม แสงสว่ำงเพียงพอต่อกำรให้ บริกำร มีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 3.79 ตำมล ำดับ 4.
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริ กำรของสำนักงำนพัฒ นำนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำน สำมำรถสรุปมี
ค่ำเฉลี่ยจำแนกตำมประเภทงำน ได้ดังนี้
4. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
จำแนกรำยด้ำนได้ดังนี้
1) ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16
2) ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13
2) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94
การให้ บ ริ ก ารงานกี ฬ า จากผลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารงานกี ฬ า
สานักงานพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 รอบ 2 ที่จะ
นามาปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
 มีน้ำดื่ม แสงสว่ำงเพียงพอต่อกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.79
 ประเภทและสนำมกีฬำเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
 ช่วงเวลำเปิด-ปิด สนำมกีฬำมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08
* ค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำ 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 ลำดับ
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แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกีฬำ
สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 (2) ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำ 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 ลำดับ จะนำมำ
ปรับปรุงปีงบประมำณ 2564
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1)
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
 ช่วงเวลำเปิด-ปิด สนำมกีฬำมีควำมเหมำะสม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
 มีน้ำดื่ม แสงสว่ำงเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
 ประเภทและสนำมกีฬำเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริกำร

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 พิจำรณำช่วงเวลำกำรเปิด-ปิด สนำม เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรได้รับบริกำรในช่วงเวลำเปิดและ
ปิดที่เหมำะสมกับกำรให้บริกำร
 พิจำรณำกำรให้บริกำรด้ำนน้ำดื่ม แสงสว่ำง
 จัดหำประเภทและจำนวนของอุปกรณ์กีฬำให้
เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
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คณะผู้จัดทา
ผู้สนับสนุนและที่ปรึกษา
นำงสำวจรวยพร แสนทวีสุข
นำยครรคิด เครือวัลย์
นำงธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์
หัวหน้ำสำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป

หน่วยงานจัดเก็บแบบสารวจและรวบรวม
งำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ผู้รับผิดชอบหลัก : รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารูปเล่ม
นำงปทัดตำ มุขขันธ์
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ปฏิบัติงำน

