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คำนำ
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริก ารที ่มีต ่อการให้ บริการของกองพัฒนานักศึก ษา สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานให้บริการต่างๆ
ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการและ
เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา สำนั ก งานอธิ ก ารบดี ขอขอบคุ ณ ผู ้ ร ั บ บริ ก ารทุ ก ท่ า นที ่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
การตอบแบบสอบถาม ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที ่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ ่ ง เพื ่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การให้ บ ริ ก ารของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา สำนั ก งานอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูร้ ับบริการ
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ และ
ประสิทธิภาพในการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่เก็บจากกองพัฒนา
นักศึกษา จำนวน 80 ราย สรุปผลากรประเมินดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
29
51
80

ร้อยละ
36.30
63.70
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน
ต่ำกว่า 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อย
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด

รายการ
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลา
2.2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2.3 มีการให้ข้อมูลต่างๆ หลากหลายช่องทาง
3. ด้านบุคลากร
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์
จุดให้บริการ
4.2 สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก
4.3 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การให้บริการ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ความพึงพอใจโดยรวมของการประเมินจากผู้รับบริการ

̅
𝑿
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มากที่สุด
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มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีความพึงพอใจ
โดยรวม อยู่ที่ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านบุคลากร อยู่ที่ 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในด้านบุคลากรที่
ให้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องความรู้ความสามารถในการให้บริการ อยู่ที่ 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด

รองลงมาคือเรื่องความเหมาะสมในการแต่งกายผู้ให้บริการ อยู่ที่ 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดในเรื่องความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ อยู่ที่ 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านเวลา อยู่ที่ 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง ในด้านเวลาที่ให้บริการ มีความ
พึงพอใจสูงสุดในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ที่ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
เรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ที่ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคื อ ด้ า นขั ้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร และด้ า นสิ ่ ง อำนวยความสะดวก อยู ่ ท ี ่ 4.63
อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ที่ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในด้านขั้นตอนการให้บริ การ
มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา อยู่ที่ 4.63
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องมีการให้ข้อมูลต่างๆ หลากหลายช่องทาง อยู่ที่ 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด
และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ที่ 4.52 อยู่ในระดับมาก
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ที่ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มีความพึง พอใจสูงสุดในเรื่องความชัดเจนของป้ายสัญ ลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จุดให้บริการ และเรื่ องสถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ที่ 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกที ่ เ หมาะสมและเพีย งพอต่ อการให้ บ ริ การ และเรื่ อ งความสะอาดของสถานที ่ใ ห้ บ ริ การ อยู่ ท ี ่ 4.62
อยู่ในระดับมากที่สุด

