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คํานํา 

 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2564  นี้ ไดจัดทํา

ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานใหบริการตางๆ ของกองบริการ

การศึกษา 

 ผลการประเมินจะเปนขอมูลสําคัญและเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการและเปน

การวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและตอบสนองตอความ

ตองการของผูรับบริการ 

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณผูรับบริการทุกทานท่ีใหความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ

ของกองบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 

           กองบริการการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจําปงบประมาณ  2564  (1 ตลุาคม – 30 กันยายน 2564)  

รายงานภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ  2564  ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564 โดยกองบริการ

การศึกษาไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ท่ีเก็บจาก        

กองบริการการศึกษาและหนวยงานภายในระดับคณะทุกคณะ จํานวน 276 ราย สรุปผลการประเมินดังนี้ 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ เพศชาย 92 33.3 

เพศหญิง 184 66.7 

รวม 276 100.0 

อายุ ต่ํากวา 20 ป 68 24.64 

21 -40 ป 176 63.77 

41 - 50 ป 23 8.33 

51 ปข้ึนไป 9 3.26 

 รวม 276 100.0 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาระดับปรญิญาตร ี 35 12.68 

ปริญญาตร ี 170 61.59 

ปริญญาโท 50 18.12 

ปริญญาเอก 21 7.61 

รวม 276 100.0 

สถานภาพผูมารับบริการ บุคลากรสายวิชาการ 66 23.91 

บุคลากรสายสนับสนุน 12 4.35 

นักศึกษา 188 68.12 

ผูสมคัรเขาศึกษา 4 1.45 

ผูปกครอง 3 1.09 

ศิษยเกา 2 0.72 

อ่ืนๆ 1 0.36 

รวม 276 100.0 

จากตารางท่ี1 พบวา ผูรับบริการสวนมาก (รอยละ 66.7) เปนเพศหญิง และ (รอยละ 33.3) เปนเพศชาย            

เม่ือวิเคราะหตามชวงอายุ พบวา (รอยละ 63.77) ผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ 21-40 ป และ (รอยละ 24.64)  

อยูในชวงอายุต่ํากวา  20  ป ระดับการศึกษา สวนมาก (รอยละ 61.59) อยูในระดับปริญญาตรีและรอยละ 18.12  

ในระดับปริญญาโท และเม่ือวิเคราะหตามสถานภาพผูมารับบริการสวนมาก (รอยละ 68.12)  มีสถานภาพเปนนักศึกษา 

และรอยละ (23.91) เปนบุคลากรสายวิชาการ 
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ความพึงพอใจ ตอการใหบริการ 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอการใหบริการ จําแนกเปนรายขอ

และภาพรวม 
รายการ 𝒙𝒙� Std.  

2. ดานขั้นตอนการใหบริการ   

   การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.24 0.730 

   ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.16 0.776 

   การติดปายประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 4.09 0.828 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ   

   ขั้นตอนการใหบริการท่ีไมยุงยากก ซับซอน 4.11 0.842 

   มีการใหขอมูลตางๆ หลากหลายชองทาง 4.12 0.886 

   ความเหมานะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.31 0.727 

   ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.17 0.865 

   ความรูความสามารถในการใหบริการ 4.24 0.793 

   ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 4.36 0.687 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   

   ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ 4.20 0.703 

   สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม 4.26 0.740 

   มีสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการใหบริการ 4.29 0.788 

   ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.36 0.670 

5. ความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม 4.22 0.757 

คาเฉลี่ยรวม 4.22 0.771 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกองบริการการศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.22) และเม่ือวิเคราะหแยกเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินเรื่องท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจระดับ

มากท่ีสุด  คือ เรื่องความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี และความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (�̅�𝑥=4.36) รองลงมา

ตามลําดับ เรื่อง ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ (�̅�𝑥=4.31)  และเรื่องท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยสุด  

คือ เรื่องการติดประกาศเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ  (�̅�𝑥 = 4.09) 
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา หรือการปรับปรุงในการใหบริการของกองบริการการศึกษา 

 

ปญหา 

1. ความลาชาในการออกประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา 

2. ไมมีการประชาสัมพันธข้ันตอนการติดตอในเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน 

3. การติดตามผลและการแจงขอมูลการใหบริการยังมีความไมท่ัวถึงและยังไมชัดเจน 

4. การใหขอมูลหรือแนะนําวิธีการของเจาหนาท่ียังไมชัดเจน บางครั้งทําใหเกิดความซํ้าซอน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. อยากใหการประชาสัมพันธออนไลนใหมากข้ึน 

2. ตอบไลนใหรวดเร็วมากข้ึน 

3. การแจงขอมูลควรใหชัดเจนครบถวน 

4. การแจงขอมูลควรมีชองทางมากกวานี้ ใหขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนมากกวานี้ 

5. ควรมีชองรับบริการดานตาง ๆ หลาย ๆ ชอง ไมอยากตอแถวนาน 

6. ควรเปดเครื่องปรับอากาศ เพราะเวลาไปติดตอ อากาศรอน 
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ภาคผนวก 
  



7 

 

             

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ขอช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ

การใหบริการของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนา 

ปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพ 

 

 

1.  เพศ   1) ชาย     2) หญิง 

2.  อายุ   1) ต่ํากวา 20 ป     2)  21 – 40 ป   3)  41 – 50 ป    4) 51 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

    1) ต่ํากวาปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี 

    3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 

4. สถานภาพของผูมารับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    1) บุคลากรสายวิชาการ   2) บุคลากรสายสนับสนุน 

    3) นักศึกษา    4) ผูสมัครเขาศึกษา 

    5) ผูปกครอง    6) ศิษยเกา 

    7) อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................................ 

 

 

ประเด็น/ดาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1.ดานเวลา 

  1.1.  การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

     

  1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ      

มีตอดานหลัง.. 

  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ ตอการใหบริการ 
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ประเด็น/ดาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

2. ดานขั้นตอนการใหบริการ      

   2.1 การติดปายประกาศหรือแจงขอมลูเก่ียวกับข้ันตอนและ

ระยะเวลาการใหบริการ 

     

   2.2 ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก ซบัซอน      

   2.3 มีการใหขอมูลตาง ๆ หลากหลายชองทาง      

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ      

   3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ      

   3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ      

   3.3 ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน 

     

   3.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอ           

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

     

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

   4.1 ความชัดเจนของปาย สญัลกัษณ ประชาสมัพันธ           

บอกจุดบริการ 

     

   4.2 มีสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

   4.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ             

ตอการใหบริการของหนวยงานน้ัน ๆ 

     

   4.4 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ      

5. ทานมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการในภาพรวม               

อยูในระดับใด 
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ปญหา  1................................................................................................................................................  

  2................................................................................................................................................  
 

ขอเสนอแนะ 1 ................................................................................................................................................  

  2......................................................... ......................................................................................  

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือท่ีทานไดเสียสละเวลาใหขอมลูท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการของหนวยงาน 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา หรือการปรับปรุงในการใหบริการของกองบรกิารการศึกษา 


