รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏหมูบานจอมบึ ง ไดดําเนินการสํ ารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอบัณฑิตวิทยาลัย ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 จากแบบสอบถามความ พึง
พอใจ จํานวน 50 ฉบับ เพื่อพิจารณาการตอบสนอง และการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ ถือเปนบทบาท
ของหนวยงาน ซึ่งการตอบสนองดังกลาว จะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากผลความ พึง
พอใจขอกลุมเปาหมาย จากบุคลากรสายสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และบุคคลภายนอก และ
การสํารวจความพึงพอใจครั้งนี้พิจารณาจาก 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอน
การใหบริการ 2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ4)
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
โดยการสํารวจความพึงพอใจในแตละดาน ใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา
5 ระดับ กําหนดเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก
ใหคะแนน 5 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
ใหคะแนน 1 คะแนน
และเกณฑในการแปลความหมายของคะแนน คือ
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ไดคะแนน 5 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ไดคะแนน 4 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ไดคะแนน 3 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ไดคะแนน 2 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไดคะแนน 1 คะแนน
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สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ตําแหนง
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา
บุคคลภายนอก
รวม
3. อายุ
อายุชวง 20-30 ป
อายุชวง 31-40 ป
อายุชวง 41-50 ป
มากกวา 51 ปขึ้นไป
รวม
4. ทานติดตอรับบริการผานระบบใด
เคาเตอรบริการ
ผานระบบออนไลน
รวม

จํานวน
13
35
50
จํานวน
16
21
11
2
50
จํานวน
11
19
14
6
50
จํานวน
29
21
50

รอยละ
26.00
74.00
100.00
รอยละ
32.00
42.00
22.00
4.00
100.00
รอยละ
22.00
38.00
28.00
12.00
100.00
รอยละ
58.00
42.00
100.00

จากตาราง 1 ขอมูลทั่วไป ผลวิเคราะหจากผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 50 คน รายละเอียด
ดังนี้
แยกตามเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย ดังนี้ เพศหญิง จํานวน
37 คน คิดเปนรอยละ 74.00 เพศชาย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 26.00
แยกตามตําแหนง พบวาผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 342.00 บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32.00 นักศึกษา จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 22.00 และบุคคลภายนอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ
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แยกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบมี อายุชวง 31-40 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.00
อายุชวง 41-50 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28.00 อายุชวง 20-30 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ
22.00 และอายุมากกวา 51 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับ
แยกตามการติดตอรับบริการผานระบบใด พบวาผูตอบแบบสอบมี เคาเตอรบริการ จํานวน 29
คน คิดเปนรอยละ 58.00 และผานระบบออนไลน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42.00 ตามลําดับ
ตาราง 2 ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
รายการประเมิน
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1) มีขั้นตอนกระบวนการดําเนินการชัดเจน
2) มีการดําเนินงานตามขั้นตอนอยางเปนระบบชัดเจน
3) การอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่
ชัดเจน
4) กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอรมใหดําเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน
5) การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เปนไปดวยความรวดเร็วและทั่วถึง
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

4.96
4.94

มากที่สุด
มากที่สุด

4.98

มากที่สุด

4.84
4.98
4.94

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 2 ผลวิ เคราะห จากรายการประเมิ นความพึง พอใจด านกระบวนการ ขั้น ตอนการ
ใหบริการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.94 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งพบวา รายการประเมินขอ 3
การอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่ชัดเจน และขอ 5 การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร เปนไปดวยความรวดเร็วและทั่วถึง มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.98 รายการประเมินขอ 1 มีขั้นตอน
กระบวนการดําเนินการชัดเจน คาเฉลี่ย 4.96 รายการประเมินขอ 2 มีการดําเนินงานตามขั้นตอนอยางเปน
ระบบชัดเจน คาเฉลี่ย 4.94 และรายการประเมินขอ 4 กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอรมใหดําเนินการชัดเจน
ทุกขั้นตอน คาเฉลี่ย 4.84 ตามลําดับ
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ตาราง 3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1) ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสกิริยามารยาทของเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ
2) ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ
เจาหนาที่
3) เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ
คําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ
4) ความมีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผไมปด ความรับผิดชอบ
5) ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัตหิ นาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ

รวม

4.94

มากที่สุด

4.88

มากที่สุด

4.90

มากที่สุด

4.84

มากที่สุด

4.90

มากที่สุด

4.89

มากที่สุด

จากตาราง 3 ผลวิเคราะหจากรายการประเมินความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งพบวา รายการประเมินขอ 1 ความสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใสกิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.94 รายการประเมินขอ 3 เจาหนาที่มี
ความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา
ไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และรายการประเมินขอ 5 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.90 รายการประเมินขอ 2
ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ คาเฉลี่ย 4.88 และรายการ
ประเมินขอ 4 ความมีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผไมปดความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.84 ตามลําดับ
ตาราง 4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
รายการประเมิน
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1) ตําแหนงที่ตั้งของสํานักงาน
2) มีการจัดสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม
3) มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายรูปแบบ
4) ชวงเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
5) อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มีความเหมาะสม
รวม

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
4.94
4.90
5.00
4.94
4.90
4.94

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 4 ผลวิเคราะหจากรายการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.92 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งพบวา รายการประเมินขอ 3 มีชองทางเลือกใช
บริการไดหลายรูปแบบ คาเฉลี่ย 5.00 และรายการประเมินขอ 1 ตําแหนงที่ตั้งของสํานักงาน และรายการ
ประเมินขอ 4 ชวงเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.94 รายการประเมินขอ 2 มี
การจัดสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม และรายการประเมินขอ 5 อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มี
ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.90 ตามลําดับ
ตาราง 5 ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ
รายการประเมิน
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
1) ขอมูลและสารสนเทศที่ไดรับบริการตรงตามความตองการ
2) ขอมูลและสารสนเทศที่ไดรับบริการมีความถูกตอง ชัดเจน
3) ไดรับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย
4) ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
5) ความคุมคาของการใชบริการผานระบบที่ขอรับบริการ
รวม

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
4.94
4.92
4.98
4.98
4.92
4.95

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 5 ผลวิเคราะหจากรายการประเมินความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ โดยรวม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งพบวา รายการประเมินขอ 3 ไดรับเอกสารและ
สารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย และรายการประเมินขอ 4 ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.98 รายการประเมินขอ 1 ขอมูลและสารสนเทศที่ไดรับบริการตรงตามความตองการ
คาเฉลี่ ย 4.94 และรายการประเมิน ขอ 2 ข อมู ล และสารสนเทศที่ ได รั บ บริ ก ารมี ความถู กต อง ชั ด เจน
รายการประเมินขอ 5 ความคุมคาของการใชบริการผานระบบที่ขอรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.92
ตามลําดับ
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ตาราง 6 สรุปผลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทุกดาน
รายการประเมิน
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
รวมทุกดาน (คะแนนรวมดิบ 19.72)

คาเฉลี่ย
4.94
4.89
4.94
4.95
4.93

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 6 สรุปผลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทุกดาน โดยรวมทุกดาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.93 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งพบวา รายการประเมินดานคุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย
4.95 ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ และ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.94 และดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ย 4.89 ตามลําดับ

