
 
 

  



 
 

ค าน า 
    

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ
กองกลาง โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานบริการ เพ่ือให้หน่วยบริการเพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มารับบริการในการให้บริการที่
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โดยใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ของกองกลาง  
                 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ส ารวจดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้คงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสมควร  หากท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
อันจะเป็นประโยชน์  ต่อการจัดท ารายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานอธิการบดี ใน
ครั้งต่อไปด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การส ารวจความพึงพอใจผู้มารับบริการจากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2555 เกี่ยวกับการให้บริการ กองกลาง กองคลัง และกองพัฒนานักศึกษา โดยการเก็บข้อมูลผู้ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการจากหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

จากการส ารวจจากผู้รับบริการ มีจ านวนทั้งหมด 208 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2558 โดยแบบส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 : ประเภทผู้รับบริการ 
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการบริการและสถานที่ 
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจในส่วนที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่คือนักศึกษาที่มาติดต่อ
ใช้บริการกองพัฒนานักศึกษามากที่สุด รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ส่วนที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ให้บริการ ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ ด้านสถานที่ให้บริการ ระดับในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ซึ่งจ าแนกตามประเด็นการส ารวจ ดังนี้  

ความพึงพอใจด้านบริการ จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่า ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ เป็นอันดับที่ 1 ระดับมากที่สุด รองลงมาตามล าดับความพึงพอใจคือการแต่งกาย ความยิ้มแย้ม
แจ่มใสของเจ้าหน้าที่, ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่, การให้ข้อมูลที่มีความชัดเจน, ความสุภาพ
ของเจ้าหน้าที่, การรับบริการตามความต้องการ  

ความพึงพอใจด้านสถานที่ จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่า 
4.06 พบว่า ด้านความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ เป็นอันดับที่ 1 ระดับมาก รองลงมาเป็นท าเล
ที่ตั้งในการให้บริการ ระดับปานกลาง  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรให้หน่วยงานที่รับบริการติดต่อข้อมูลอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพ่ือสะดวก
ต่อการประสานงาน และจัดสถานที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารที่ให้บริการ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 

กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกในด้านงานบริหารงานทั่วไป งาน
เลขานุการและงานประชุม งานยานพาหนะบริการรับส่งอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และงานนิติการ ในภาพของมหาวิทยาลัย งานบริการด้าน
อาคารสถานที่และยานพาหนะ อนามัยสิ่งแวดล้อมความสะอาดของตึกการเรียนการสอนและในส่วนของ
ส านักงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นหน่วยงานที่มุ่งม่ันการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปรัชญา (Philosophy)   
“สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย มุ่งม่ันให้บริการ ปฏิบัติงานอย่างมี” 

 พันธกิจ (Mission) 
1.  ให้บริการสนับสนุนการด าเนินงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.  ประสานการด าเนินงานและตอบสนองในทุกภารกิจของผู้บริหารอย่างมีคุณภาพ 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  น านวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองการให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ (Main Objectives) 
1.  สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2.  พัฒนาหน่วยงานภายในกองกลางให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ 
3.  สนับสนุนและส่งเสริมการท างานและบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอก

ของกองกลาง 
 
 

กองกลาง 

งานบรผหารทั่วโป 

งานเลขานุการและ 

การประชุม 

งานประชาสัมอันธ์ งานฬานอาหนะ 

งานนผตผการ 

มหาวผทฬาลัฬราชภัฏเชฝฬงใหม่ 



 
 

5.  มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบกัลยาณมิตรต่อกัน 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ และฝึกอบรม  
7.  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

หลักการและเหตุผล 
ผู้รับบริการเป็นผู้มาใช้บริการโดยตรงจากส านักงานและบุคลากรของหน่วยงานในองค์กรต้อง

ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อในการ
ให้บริการของบุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าผลการประเมินที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจนี้เป็นแนวทางในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่หน่วยงาน
ในสังกัดกองกลาง และค าแนะน ามาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น โดยกองกลางได้ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรกองกลาง ส านักงานอธิการบดีด้าน

ความพึงพอใจต่อการบริการ และความพึงพอใจต่อสถานที่ 
 2.  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 
 

ขอบเขต 
1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ

และงานประชุม งานยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ และงานนิติการ 
2. ขอบเขตด้านประชากร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

2.1  กลุ่มผู้บริหาร 
2.2  กลุ่มอาจารย์  
2.3  กลุ่มเจ้าหน้าที่  
2.4  กลุ่มนักศึกษา  
2.5  กลุ่มประชาชนทั่วไป 

 

นิยามศัพท์ 
 กองกลาง หมายถึง หน่วยงานภายในก ากับ ดูแล สั่งการ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในของตนเอง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 5 งาน งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการและ
งานประชุม งานยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ และงานนิติการ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวท าหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนในบริการ กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บุคลากร หมายถึง พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้มาขอรับบริการจากส านักงานอธิการบดี 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการในด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการที่ได้จัดไว้ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ จนกระทั่งก่อให้เกิด
ความชื่นชอบและประทับใจแก่ผู้มารับบริการในระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และ
ระดับน้อยที่สุด  

การประเมินผล หมายถึง การวัดความส าเร็จของโครงการที่ส านักงานอธิการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

2. ท าให้ทราบข้อเสนอแนะของผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปในด้านการให้บริการ ด้านสถานที่
ให้บริการในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

3.  กองกลาง ส านักงานอธิการบดีสามารถน าข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไป
ประกอบการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น  
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บทที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

 
วิธีด าเนินการ 
 เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่” ฉบับนี้ เป็นการส ารวจ (survey) และมีลักษณะเป็นการประเมินผล (evaluation) มีการ
ด าเนินการดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากร (population) ที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ได้มาขอรับบริการจากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ จ านวน 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  ประเภทผู้รับบริการ 
 ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริการ จ านวน 7 ข้อค าถาม ประกอบด้วยด้าน 2 ดังนี้  

1. ด้านบริการ จ านวน 7 ข้อค าถาม 
2. ด้านสถานที่ จ านวน 2 ข้อค าถาม  

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการ 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลได้ด าเนินการโดยบุคลากรผู้ให้บริการ ซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลหลังจากให้บริการ 
ผู้มารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ( Percent) 
ค่าเฉลี่ย (mean) โดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก
กลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ ประกอบด้วยดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ จ านวน 7 ข้อค าถาม 
2. ความพึงพอใจด้านสถานทีใ่ห้บริการ จ านวน 2 ข้อค าถาม  

 โดยก าหนดค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจตาม 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจระดับมาก 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจระดับน้อย 
  ระดบัคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 



 
 

2% 

9% 

21% 

64% 

4% 

     ผู้บริหาร 

     อาจารย์ 

     เจ้าหน้าที ่

     นักศึกษา มร.ชม. 

     ประชาชนทั่วไป 

บทที่ 3 
ผลการส ารวจ 

 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ประจ าปี 2558 เกี่ยวกับการให้บริการหน่วยงานในกองกลาง กองคลัง โดยการเก็บข้อมูลผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ โดยแบ่งการส ารวจออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 : ประเภทผู้รับบริการ 
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการให้บริการและสถานที่ 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการ 

ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้แบ่งระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์เป็น 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับค่าเฉลี่ย 0.00-1.50  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  ความพึงพอใจน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  ความพึงพอใจมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
ส่วนที่ 1: ประเภทผู้รับบริการ 

  

ประเภทผู้รับริการ จ านวน ร้อยละ   

     ผู้บริหาร 3 1.44   
     อาจารย์ 19 9.13 
     เจ้าหน้าที ่ 44 21.15 
     นักศึกษา มร.ชม. 134 64.42 
     ประชาชนทั่วไป 8 3.85 

รวม 208 100   



 
 

ส่วนที่ 2:  ความพึงพอใจต่อการบริการ  
 

ประเด็นการส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความ 
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ 4.48 มาก 
ความพึงพอใจต่อสถานที่ 4.06 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.27 มาก 

 
 

แผนภูมิที่ 1 : ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
 
จากตารางผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี พบว่า 

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ซึ่งผู้มารับบริการมีความพึง
พอใจต่อกองกลาง ส านักงานอธิการบดีในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ด้านสถานที่ ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

 
ประเด็นการส ารวจ 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ 
-  ได้รับบริการตามความต้องการ 

 
4.21 มาก 

-  การให้ข้อมูลมีความชัดเจน 4.29 มาก 
-  ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.80 มากที่สุด 
-  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.48 มาก 
-  ความยิ้มแย้มแจ่มใส 4.67 มากที่สุด 
-  ความสุภาพ 4.25 มาก 
-  การแต่งกาย 4.68 มากที่สุด 

 
  

3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อสถานท่ี 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ 
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แผนภูมิที่ 2 : ความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ 

ล าดับ 1 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการให้บริการ ที่ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 

ล าดับ 2 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจกับการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ที่ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 

ล าดับ 3 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจกับความยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ ที่ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 

ล าดับ 4 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ กระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ ที่ระดับความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

ล าดับ 5 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลที่มีความชัดเจน ที่ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 

ล าดับ 6 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อความสุภาพของเจ้าหน้าที่ ที่ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

ล าดับ 7 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจจาการได้รับบริการตามความต้องการ ที่ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 

 
 
 
 
 

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

-  การแต่งกาย 

-  ความสุภาพ 

-  ความยิ้มแย้มแจ่มใส 

-  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 

-  ความรวดเร็วในการให้บริการ 

-  การให้ข้อมูลมีความชัดเจน 

-  ได้รับบริการตามความตอ้งการ 
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ประเด็นการส ารวจ 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อสถานที่ 
-  ท าเลที่ตั้ง 

 
3.98 มาก 

-  ความสะอาดเรียบร้อย 4.14 มาก 

 
แผนภูมิที่ 3 : ความพึงพอใจต่อสถานที่ให้บริการ 

 

จากตารางผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อสถานที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

ล าดับ 1 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อความสะอาดเรียบร้อย ที่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

ล าดับ 2 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อท าเลที่ตั้งในการให้บริการ ที่ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการ 
 

1. ควรให้หน่วยงานบริการอยู่รวมกันเป็นจุดเดียวเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
2. สถานที่จอดรถอยู่ไกลจากส านักงานท่ีติดต่อ 

  

3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2

-  ความสะอาดเรียบรอ้ย 

-  ท าเลที่ตั้ง 
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บทที่ 4 
สรุปผลการส ารวจ และข้อเสนอแนะ 

 
อภิปรายผล 

การส ารวจความพึงพอใจผู้มารับบริการจากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2558 
เกี่ยวกับการให้บริการหน่วยงาน 5 งานในกองกลาง โดยการเก็บข้อมูลผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการจาก
หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

จากการส ารวจจากผู้รับบริการ มีจ านวนทั้งหมด 208 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2558 โดยแบบส ารวจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 : ประเภทผู้รับบริการ 
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ 
ส่วนที่ 3 : ช่องทางการรับทราบข่าวสารของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจในส่วนที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่คือนักศึกษาที่มาติดต่อ
ส่งเอกสารผ่อนผันและขอช าระค่าธรรมการศึกษา รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ส่วนที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ให้บริการ ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ ด้านสถานที่ให้บริการ ระดับในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ซึ่งจ าแนกตามประเด็นการส ารวจ ดังนี้  

ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่า ด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการ เป็นอันดับที่ 1ระดับมาก รองลงมาตามล าดับความพึงพอใจคือความยิ้มแย้มแจ่มใส
ของเจ้าหน้าที่, ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่, การได้รับบริการตามความต้องการ, การให้ข้อมูลที่มี
ความชัดเจน, ความสุภาพของเจ้าหน้าที่, การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ที่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

ความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่า ด้านความสะอาด
เรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ เป็นอันดับที่ 1 ระดับมาก รองลงมาเป็นท าเลที่ตั้งในการให้บริการ ระดับ
ปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ความต้องการรับทราบข่าวสารของกองกลาง ส านักงานอธิการบดีจากช่องทางใด
ในส่วนที่ 3 พบว่า ผู้รับบริการมีความต้องการรับทราบข่าวสารของหน่วยงาน จากโทรทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นอันดับที่ 1 ระดับปานกลาง รองลงมาคือรับข่าวสารจากจดหมายข่าวพิงค์ราชภัฏ และ 
เสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย  

 
 
 

 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการส ารวจ เรื่องความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท าให้ทราบความพึงพอใจและความต้องการของผู้มารับบริการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อส านักงานอธิการบดี โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ที่นั่งรับรองผู้มารับบริการไม่เพียงพอ คับแคบ 
 2.  ควรเพิ่มข่าวสารให้ทันสมัย แบบฟอร์มการขอรับบริการ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3.  ควรเพิ่มสถานที่จอดรถ และห้องน้ าให้เพียงพอ 
 4.  ควรมีแบบฟอร์มเอกสารการขอผ่อนผัน
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