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สรุปผลความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 

ปีการศึกษา  2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

...................................................... 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ส ำรวจควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อ
กำรให้บริกำรหน้ำเคำน์เตอร์และงำนบริกำรตำมพันธกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยมี
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งสิ้น 891 คน (ข้อมูลถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2562) 
 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 5 ด้ำนคือ 
  2.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรให้บริกำร 
        2.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ตำมอัตลักษณ์ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”) 
                   2.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
         2.4 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
                   2.5 ด้ำนอ่ืนๆ ตำมภำรกิจ จุดเน้นของหน่วยงำน   
  3. ข้อเสนอแนะ/แสดงควำมคิดเห็น 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมในกำรใช้บริกำร 891 คน พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำ
ปัจจุบันร้อยละ 81.26 รองลงมำได้แก่ อำจำรย์ร้อยละ 8.53 อ่ืนๆร้อยละ 5.95 เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 4.26 ศิษย์เก่ำ 
ผู้สมัครเข้ำศึกษำ และผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 0   
 ผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็นนักศึกษำส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 52.82 รองลงมำได้แก่
นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 18.71 นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 16.12 นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 12.24  นักศึกษำ
ตกค้ำงร้อยละ 0.12 และนักศึกษำชั้นปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 0 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ปริญญำตรี ร้อยละ 95.06 รองลงมำได้แก่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 
3.93 ปริญญำโท ร้อยละ 0.67 และปริญญำเอก ร้อยละ 0.34 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      
ร้อยละ 61.62 รองลงมำได้แก่ เพศชำย ร้อยละ 38.38 
           ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อำยุ 20-29 ปี ร้อยละ 80.92 รองลงมำได้แก่ อำยุ 30-39 ปี ร้อยละ 
14.14 น้อยกว่ำ20-29 ปี ร้อยละ 4.26 อำยุ40-49ปี ร้อยละ 0.67 และ อำยุ50ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 0
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รายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1.1 จ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนตำมประเภทผู้รับบริกำร สถำนภำพ
นักศึกษำปัจจุบัน ระดับกำรศึกษำ เพศ และอำยุ 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ (คน) ร้อยละ 
ประเภทผู้รับบริการ 

นักศึกษำปัจจุบัน 724 81.26 
ศิษย์เก่ำ  0 0 
อำจำรย์ 76 8.53 
เจ้ำหน้ำที่ 38 4.26 
ผู้สมัครเข้ำศึกษำ 0 0 
ผู้ปกครอง 0 0 
อ่ืนๆ...................... 53 5.96 

รวมผู้ประเมินทั้งหมด 891 100 
   
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน 

ชั้นปีที่ 1 449 52.82 
ชั้นปีที่ 2 104 12.24 
ชั้นปีที่ 3 159 18.71 
ชั้นปีที่ 4 137 16.12 
ชั้นปีที่ 5 137 16.12 
นักศึกษำตกค้ำง 0 0 

รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1 0.12 
   
ระดับการศึกษา 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 35 3.93 
ปริญญำตรี 847 95.06 
ปริญญำโท 3 0.34 
ปริญญำเอก 891 100 

รวมผู้ประเมินทั้งหมด   
   
เพศ 

ชำย 342 38.38 
หญิง 549 61.62 

รวมผู้ประเมินทั้งหมด 891 100 
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อายุ 

น้อยกว่ำ 20 ปี 38 4.26 
20-29 ปี 721 80.92 
30-39 ปี 126 14.14 
40-49 ปี 6 0.67 
50 ปี ขึ้นไป 0 0 

รวมผู้ประเมินทั้งหมด 891 100 
 
 ตารางที่ 2.7  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนผลกำรประเมินควำมคิดเห็น/
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 

ที่ หัวข้อในการส ารวจ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 
 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 

1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม/ควำม
ถูกต้องของกำรให้บริกำร 

4.69 0.72 มำกที่สุด 4.55 1.17 มำกที่สุด 

1.2 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับ ก่อน-หลัง 3.90 0.93 พอใจมำก 4.51 1.20 มำกที่สุด 
1.3 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.25 0.67 พอใจมำก 4.49 1.24 พอใจมำก 
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกลัยาณมิตร”) 

2.1 ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร 4.14 0.93 พอใจมำก 4.51 1.24 มำกที่สุด 
2.2 วำงตนได้อย่ำงเหมำะสม เป็นกันเอง ใช้วำจำสุภำพ 3.91 0.92 พอใจมำก 4.52 1.18 มำกที่สุด 
2.3 สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ได้อย่ำงเหมำะสม 4.23 0.72 พอใจมำก 4.52 1.22 มำกที่สุด 
2.4 ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 3.77 0.97 พอใจมำก 4.51 1.19 มำกที่สุด 

2.5 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำมของผู้รับบริกำรอย่ำงเต็ม
ใจ 

4.44 0.91 พอใจมำก 4.55 1.17 มำกที่สุด 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำด ติดต่อสะดวก 4.50 0.54 มำกที่สุด 4.55 1.13 มำกที่สุด 

3.2 
ควำมชัดเจนของปำ้ย/สัญลักษณ์/ประชำสัมพนัธบ์อก
จุดบริกำร 4.32 0.59 พอใจมำก 4.53 1.17 มำกที่สุด 

3.3 จุด/ช่องกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้
สะดวก 

3.90 1.16 พอใจมำก 4.58 1.12 มำกที่สุด 

3.4 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง
รอรับบริกำร/แบบฟอร์มต่ำงๆ/เคร่ืองคอม 

4.25 0.69 พอใจมำก 4.53 1.14 มำกที่สุด 

 4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
4.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ใน web site 4.48 0.99 มำกที่สุด 4.53 1.19 มำกที่สุด 
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4.2 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

3.87 1.17 พอใจมำก 4.53 1.21 มำกที่สุด 

 5. ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน 
5.1 สำมำรถอธิบำยเร่ืองยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจ 3.42 1.39 พอใจมำก 4.52 1.18 มำกที่สุด 

5.2 ปฏิบั ติ ต ำมระ เบียบ ข้อบั งคับ  ประกำศของ
มหำวิทยำลัยและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ 

4.60 0.54 มำกที่สุด 4.82 0.76 มำกที่สุด 

รวม 4.35 0.87 พอใจมาก 4.55 1.16 มากที่สุด 
   
สรุป  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนทั้ง 5 คือ ด้ำน
กระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ตำมอัตลักษณ์“บริกำรแบบกัลยำณมิตร”) ด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนอ่ืนๆ ตำมภำรกิจ จุดเน้นของหน่วยงำน โดยภำพรวมในปี
กำรศึกษำ 2560 ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 อยู่ในระดับพอใจมำก และปีกำรศึกษำ 2561 ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 อยู่ในระดับ
มำกที่สุดมำกเมื่อพิจำรณำกำรทดสอบทำงสถิติ พบว่ำ ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ           
ปีกำรศึกษำ 2560  
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  จำกแบบประเมินควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- เจ้ำหน้ำที่ควรมีกำรศึกษำข้อมูลที่ทำงมหำวิทยำลัยประกำศให้ดีก่อนที่จะมำตอบค ำถำมนักศึกษำ
บำงครั้งก็ได้ค ำตอบที่ไม่ตรงกัน 

- ประทับใจค่ะ จัดกิจกรรมและบริกำรดี 
- ควรมีค ำพูดเก่ียวกับอำกำร กริยำ เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำไพเรำะ บริกำรด้วยน้ ำใสใจจริง 
- ควรปรับปรุงมำรยำทในกำรให้บริกำร ควรพูดให้เพรำะและท ำหน้ำตำให้เป็นมิตร 
- อย่ำเสียงดังมำกครับตกใจครับ  
- ควรตรงต่อเวลำกว่ำนี้ 
- ควรเปิดระบบให้เร็วกว่ำเดิม 
- ควรมีบริกำรอะไรให้ชัดเจน ไม่ควรล่ำช้ำ 
- ควรปรับปรุงเร่ืองกำรเปิดระบบนะครับ 
- ควรมีกำรระบุระยะเวลำก ำหนดกำรต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน และด ำเนินกำรตำมเวลำที่ก ำหนด 
- ควรเปิดระบบกำรจองวิชำเรียนในตอนเที่ยงวันมำกกว่ำเที่ยงคืน 
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ผู้จัดท า 
 
 

1. นายฉัตรชัย กาส ี  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
2. นายวาทิต  ทองมาก ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
3. นายไพฑูรย์  มุ่งเพียร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
  

 

 

 

 

 

 

 


