ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได มี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจผู ใช บ ริ ก ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน
และเครื่องสํารวจความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน ผานลิงก https://forms.gle/HxfgqT4u4XzZ6N9LA
เกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถาม
เกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถาม คือ ประเมินคา (Rating scale) ไดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมาก

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20

พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจนอย
พึงพอใจนอยที่สุด

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน ผานลิ้งก https://forms.gle/HxfgqT4u4XzZ6N9LA จํานวน
ผูตอบแบบประเมิน 109 คน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
1.ชาย
2.หญิง

จํานวนผูตอบ
32
77

รอยละ
29.40 %
70.60 %

0
95
14
0

0%
87.20 %
12.80 %
0%

3
87
18
1

2.80 %
79.80 %
16.50 %
0.90%

6
0
99
4

5.50 %
0
90.80 %
2.70 %

2.อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-40 ป
41-61 ป
60 ปขึ้นไป
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4.สถานภาพของผูมารับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา
อื่นๆ

จากการสํารวจพบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอผูใหบริการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 109 คน ประกอบดวย
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

4. สถานภาพของผูมารับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ตอการใหบริการ
ตารางที่ 1 ดานเวลา
ระดับความ
พึงพอใจ
1.1การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
4.33
มากที่สดุ
1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ
4.30
มากที่สดุ
คาเฉลีย่ รวม
4.31
มากที่สดุ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานเวลา โดยภาพอยูในระดับมากที่สุด คา เฉลี่ย เทากับ 4.31
พบวา การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และความ
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

รวดเร็วในการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30

ตารางที่ 2 ดานขั้นตอนการใหบริการ
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

2.1การติด ปายประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
4.18
ใหบริการ
2.2 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน
4.34
มากที่สดุ
2.3 มีการใหขอมูลตาง ๆ หลากหลาย
4.19
มาก
คาเฉลีย่ รวม
4.24
มากที่สดุ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.24 พบวา ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34
มีการใหขอมูลตาง ๆ หลากหลาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และการติดปายประกาศหรือแจง
ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
ตารางที่ 3 ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
3.1ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ
3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ

คาเฉลีย่
4.38
4.44

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.3 ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แ จงขอ
4.41
มากที่สดุ
สงสัยใหคําแนะนําได เปนตน
3.4 ความซื่อ สัต ย สุจริ ตในการปฏิบัติ ห นา ที่เ ช น ไมข อสิ่ง ตอบแทน,ไม รับ
4.50
มากที่สดุ
สินบน,ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
คาเฉลีย่ รวม
4.43
มากที่สดุ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ โดยภาพอยูในระดับ มากที่สุด คา เฉลี่ย
เท ากั บ 4.43 พบว า ความซื่อสัต ย สุจริต ในการปฏิ บั ติห น าที่เ ชน ไม ข อสิ่ งตอบแทน,ไม รับ สิ นบน,ไม ห า
ผลประโยชนในทางมิชอบ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ความเต็มใจและความพรอมในการ
ใหบริการอยางสุภาพ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 ความรูค วามสามารถในการใหบริการ
เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41
และความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38
ตารางที่ 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.1 ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ
4.23
4.2 มีสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก
4.28
4.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเพีย งพอตอการใหบริการของ
4.28
หนวยงานนั้น ๆ
4.4ความสะอาดสถานที่ใหบริการ
4.30
มากที่สดุ
คาเฉลีย่ รวม
4.27
มากที่สดุ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลีย่
เท า กั บ 4.27 พบว า ความสะอาดสถานที่ ให บ ริ การ อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 4.30
มีสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเพีย งพอตอการให บริก ารของหน วยงานนั้น ๆ อยูในระดั บมากที่สุ ด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ อยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23

ตารางที่ 5 ทานมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับใด
ระดับความ
พึงพอใจ
5. ทานมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับใด
4.34
มากที่สดุ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวม โดยภาพอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลีย่
เทากับ 4.34
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปญหา
1. สถานที่จอดรถ
2.ดานบริการหองน้ํา
3.ที่จอดรถนอยไป
4.ติดตอในวันหยุด
5.หองน้ํายังไมคอ ยพรอม ใหบริการ ดานน้ํา และความสะดวก สุขภัณฑไมเหมาะแกการทํากิจวัตร
สวนตัว ควรเปลีย่ นเปนแบบชักโครก บาง เพื่ออํานวยความสะดวก หองน้ํามีน้ําขัง นอกจากนี้ การมารับบริการ
นศ.หาที่จอดรถยากมาก นาจะกันที่จอดรถอยางนอยใตอาคารเรียนรวมควรจะเปนที่จอดของนักศึกษา
6.หนาหองสํานักงานอากาศรอน
7.ที่รับรองหนาหองอากาศรอน ไมเหมาะแกการติดตองาน
8.อากาศภายในรอน
9.หองน้ําไมคอยสะดวก อากาศรอน
10.อากาศหนาหองรอนมากๆ ควรมีการปรับปรุงโดยดวน
11.ไมมีที่จอดรถสําหรับนักศึกษา ป.โท
ขอเสนอแนะ
1.คณาจารยและบุคลากรทุกคนในสํานักงานมีการบริการทีด่ ี คอยใหความชวยเหลือ และใหแนะนํา
เปนอยางดี
2.ตองการหองน้ําแบบโถนัง่ ชั้น3
3.นาจะมีการปรับใหเหมาะกับผูใชทเี่ ริ่มเปนสูงอายุ
4.ควรมีที่จอดรถใหเพียงพอเพราะเสารอาทิตยหาที่จอดรถยากมาก

5. Call center
6.กั้นหองกระจก ติดแอรรองรับผูใชบริการ
7.ควรมีการปรับปรุงที่รับรองบริเวณหนาหองสํานักงานใหเหมาะเนื่องจากอากาศรอนโดยเฉพาะชวง
บายๆ
8.บริเวณหนาหองสํานักงานควรปรับปรุงใหเปนหองรับรองการติดตอเหมือนหองการเงินของ
มหาวิทยาลัย
9.ควรจัดสถานที่จอดรถรองรับนักศึกษา
แบบสอบถามแบบออนไลน

