
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ 

กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี                                                                              
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คํานํา 

 

ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา อาจารย/เจาหนาท่ี ศิษยเกา บุคคลท่ัวไป ท่ีมีตอการ

บริการของกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธเการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดิมเรียกชื่อวา "สํานัก

กิจการนักศึกษา" และในป พ.ศ. 2549 ไดเปลี่ยนฐานะจาก “สํานัก” เปน “กอง” มีหนาท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอน โดยมีฐานะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 ซ่ึงไดแบงสวนราชการ ในสํานักงานอธิการบดี เปน 3 กอง คือ กองกลาง กอง

นโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ดูแลเอาใจใสนักศึกษาใหใชชีวิตระหวางศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข 

มีทักษะในการใชชีวิตอยางมีคุณธรรม มีทักษะความเปนผูนําและคิดวิเคราะห มีความรับผิดชอบ และมี

ความสามารถทางการบริหารจัดการไดเปนอยางดี ดวยสภาพปจจุบันท่ีทุกสถาบันการศึกษาตองพัฒนาการ

ดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา กองพัฒนานักศึกษา จึงได

ดําเนินการปรับปรุงโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมในการใหบริการและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมี

ความทันตอเหตุการณและตรงตามความตองการของผูประกอบการ และเม่ือสําเร็จการศึกษาออกไป

สามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได เปนท่ีชื่นชอบของผูคนโดยท่ัวไป สามารถประกอบอาชีพได อันจะ

สงผลกลับมายังมหาวิทยาลัยวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมและมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานไดอยางดีเลิศตอไป   

ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตาง ๆ ซ่ึงไดแก 

ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และดานสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการให

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรท่ีเขามาใชบริการในกองพัฒนานักศึกําษาทุกทานท่ีใหความ

รวมมือตอบแบบสอบถาม เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของพัฒนานักศึกษาครั้งตอไป 

 

                                                                   กองพัฒนานักศึกษา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดิมเรียกชื่อวา "สํานัก

กิจการนักศึกษา" และในป พ.ศ. 2549 ไดเปลี่ยนฐานะจาก “สํานัก” เปน “กอง” มีหนาท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอน โดยมีฐานะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 ซ่ึงไดแบงสวนราชการ ในสํานักงานอธิการบดี เปน 3 กอง คือ กองกลาง กอง

นโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ดูแลเอาใจใสนักศึกษาใหใชชีวิตระหวางศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข 

มีทักษะในการใชชีวิตอยางมีคุณธรรม มีทักษะความเปนผูนําและคิดวิเคราะห มีความรับผิดชอบ และมี

ความสามารถทางการบริหารจัดการไดเปนอยางดี ดวยสภาพปจจุบันท่ีทุกสถาบันการศึกษาตองพัฒนาการ

ดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา กองพัฒนานักศึกษา จึงได

ดําเนินการปรับปรุงโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมในการใหบริการและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมี

ความทันตอเหตุการณและตรงตามความตองการของผูประกอบการ และเม่ือสําเร็จการศึกษาออกไป

สามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได เปนท่ีชื่นชอบของผูคนโดยท่ัวไป สามารถประกอบอาชีพได อันจะ

สงผลกลับมายังมหาวิทยาลัยวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมและมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานไดอยางดีเลิศตอไป   

ในการประเมินผลครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือ

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุง แกไขและพัฒนา

ขอบกพรองในดานตาง ๆ ใหดี 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ไดกําหนดกรอบการประเมินไว 5 ประเด็น ไดแก               

ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการ 

ปรัชญา :  

คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล  

 

วิสัยทัศน :  

มุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางสังคมท่ีเปนเลิศ  

 

พันธกิจ :  

1.สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

2.จัดบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาอยางมีคุฤณภาพ  

 

อัตลักษณ :  

ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู 
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โครงสรางหนวยงาน 

 

 

โครงสร้างส่วนงานภายในกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและ

สวัสดกิารนักศึกษา 

1. หน่วยกองทนุเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศกึษา (กยศ.) 

2. หน่วยทนุเพ่ือการศกึษา  

(ทนุให้เปลา่)  

3. หน่วยแนะแนวให้

คําปรึกษาและจดัหา

อาชีพ 

4. หน่วยสารสนเทศและ

พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 

5. หน่วยสวสัดิการนกัศกึษา 

6. หน่วยบริการนกัศกึษา

พิการ 

งานหอพกันักศึกษา 

1. หน่วยบริการหอพกั 

2. หน่วยพฒันานกัศกึษา

หอพกั 

3. หน่วยบญัชีและรายได้

หอพกั 

4. หน่วยซอ่มบํารุงและ

พฒันาสภาพแวดล้อม

หอพกั 

งานบริหารทั่วไป 

1. หน่วยสารบรรณ 

2. หน่วยประชาสมัพนัธ์ 

3. หน่วยงบประมาณและ

การพสัด ุ

4. หน่วยจําหน่ายอปุกรณ์

เคร่ืองหมายนกัศกึษา 

5. หน่วยประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

1. หน่วยกิจกรรมพฒันา

นกัศกึษา 

2. หน่วยองค์การนกัศกึษา  

3. หน่วยวินยันกัศกึษา 

4. หน่วยสง่เสริมศกัยภาพ  

ศิษย์เก่า 

5. หน่วยเตรียมความพร้อมสู่

การทํางาน 

6. หน่วยนกัศกึษาวิชาทหาร

และผ่อนผนัการคดัเลือก

ทหารกองประจําการ 



7 
 

บทที ่2 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ            

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2561   แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามแบบเลือกตอบสําหรับสอบถามขอมูลท่ัวของคณาจารยและบุคลากร        

ซ่ึงมีขอคําถาม จํานวน 3 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สําหรับสอบถามความ

พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการบริการของกองนโยบายและแผน จํานวน 5 ดาน 14 ขอ 

 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน/นักศึกษา ,อาจารย/เจาหนาท่ี ศิษยเกา บุคคล

ท่ัวไป ปการศึกษา 2561 กําหนดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % และ

ความคลาดเคลื่อน 0.5 ดังตารางตอไปนี้ 

ช้ันป คาความถี ่

นักเรียน/นักศึกษา 697 

อาจารย/เจาหนาท่ี 73 

ศิษยเกา 55 

บุคคลท่ัวไป 65 

รวม 890 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามใหคณาจารยและบุคลากร ประจําปการศึกษา 2561 
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การวิเคราะหขอมูล 

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

 

คะแนนท่ีไดรับ ผลการประเมิน 

4.51 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 

2.51 – 3.50 พึงพอใจพอใช 

1.51 – 2.50 พึงพอใจนอย 

1.00 – 1.50 พึงพอใจนอยท่ีสุด 
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บทที ่3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาความพึงพอใจชองผูรับบริการของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 แบง

ออกเปน 5 ประเด็น ไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยศึกษาจากผูรับบริการในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี ท้ัง 13 หนวยงาน โดยดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 295 33.15 

หญิง 595 66.85 

รวม 890 100 

จากตารางท่ี 3.1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  890 คน เปนเพศชาย จํานวน 295 คน                

คิดเปนรอยละ 33.15  และเพศหญิง จํานวน 595 คน คิดเปนรอยละ 66.85 

 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ คาความถ่ี รอยละ 

ต่ํากวา  20  ป 235 26.40 

21 - 40 ป 541 60.80 

40 – 60  ป 90 10.10 

60 ปข้ึนไป 24 2.70 

รวม 890 100 

จากตารางท่ี 3.2 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 890 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 21-40 ป 

จํานวน 541 คน คิดเปนรอยละ 72.97  และชวงอายุ ตํ่ากวา่  20  ปี จํานวน 235 คน คิดเปน รอยละ 26.40 

ตามลําดับ 



10 
 

ตารางท่ี 3.3 จํานวนและรอยละของสถานภาพของผูมาขอรับการบริการ 

ช้ันป คาความถี ่ รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 697 78.31 

อาจารย/เจาหนาท่ี 73 8.20 

ศิษยเกา 55 6.17 

บุคคลท่ัวไป 65 7.30 

รวม 890 100 
  

จากตารางท่ี 3.3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 222 คน สวนใหญสังกัดคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 21.17 รองลงมา คือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 14.41 และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.36 

ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ตารางท่ี 3.4 ระดับความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

ตารางท่ี 4 ระดับความความคิดเห็น 

หัวขอ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1.  ดานเวลา 

1.1   การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.07 0.66 มาก 

1.2   ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.09 0.69 มาก 

2.  ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

2.1  แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 

 

4.07 0.68 มาก 

2.2  การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.08 0.72 มาก 

3.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

3.1  ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.07 0.71 มาก 

3.2  ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.14 0.74 มาก 

3.3  ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม

ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได  4.14 0.72 มาก 

3.4  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่ง 

ตอบแทน, ไมรับสินบน,ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 4.11 0.69 มาก 



11 
 

หัวขอ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

3.5  การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ 4.14 0.67 มาก 

4.  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ 

ตองการใชบริการได 4.02 0.70 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.03 0.69 มาก 

5.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

5.1  การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.04 0.70 มาก 

5.2  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ 

บริการ 4.00 0.70 มาก 

5.3  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 3.98 0.74 มาก 

รวม 4.07 0.70 มาก 
 

จากตารางท่ี  3.4  ผลการประเมินความความคดิเห็นในการให้บริการแบบสอบถามความพึง

พอใจตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปการศึกษา 2561  โดยผู้ เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็น ดงันี ้  

 

1. ดานเวลา 

ผลการประเมินความความคิดเห็นในการใหบริการดานเวลา โดยผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็น 

ดังนี้ ความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยูในระดับมาก การ

ใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย  4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.66 อยูในระดับมาก 

 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

ผลการประเมินความความคิดเห็นในการใหบริการดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ โดย

ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็น ดังนี้  การใหบริการตามลําดับกอนหลัง  มีคาเฉลี่ย 4.08 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.72 อยูในระดับมาก  แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมาก   

 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

ผลการประเมินความความคิดเห็นในการใหบริการดานบุคลกรท่ีใหบรกิาร  โดยผูเขารวมโครงการ

มีความคิดเห็น ดังนี้  ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ มีคาเฉลี่ย 4 .14 สวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยูในระดับมาก  ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม

ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได มีคาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0 . 7 2  อยู ใ น ร ะดั บม า ก   กา ร

ใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.67 อยูในระดับ

มาก 3.4  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน,ไมหาผลประโยชน

ในทางมิชอบ มีคาเฉลี่ย 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยูในระดับมาก ความเหมาะสมในการแตงกาย

ของผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.07สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยูในระดับมาก 

 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินความความคิดเห็นในการใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูเขารวม

โครงการมีความคิดเห็น ดังนี้  มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย คาเฉลี่ย 4.03  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยูในระดับมาก  มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได มีคาเฉลี่ย  4.02  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมาก 

 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ผลการประเมินความความคิดเห็นในการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยผูเขารวม

โครงการมีความคิดเห็นดังนี้ การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.04 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมาก  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ

 มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมาก  ความสะอาดของสถานท่ี

ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยูในระดับมาก 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

- ควรมีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน 5 
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14 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี                                                                              

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2561 

 

ขอชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

   

1. เพศ    ชาย    หญิง 

2. อาย ุ   ต่ํากวา  20  ป          21 – 40  ป      41 – 60  ป     60  ปข้ึนไป 

3. สถานภาพของผูมารับบริการ 

  นักเรียน/นักศึกษา     ศิษยเกา 

  อาจารย/เจาหนาท่ี     บุคคลท่ัวไป 

 

 

ประเด็น/ดาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.  ดานเวลา 

1.1   การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     

1.2   ความรวดเร็วในการใหบริการ      

2.  ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

2.1  แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 

     

2.2  การใหบริการตามลําดับกอนหลัง      

3.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

3.1  ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 

     

3.2  ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ      

3.3  ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจง

ขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน 

     

3.4  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่ง 

ตอบแทน, ไมรับสินบน,ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

     

3.5  การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

4.  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ 

ตองการใชบริการได 

     

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย      

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
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ประเด็น/ดาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

5.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

5.1  การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 

     

5.2  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ 

บริการ 

     

5.3  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ      

 

 

                                                     

      

ปญหา  1. ............................................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือท่ีทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกทางราชการในครั้งน้ี 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

 

 

ตอนท่ี 3  ปญหา / ขอเสนอแนะ 


