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คํานํา 

 

ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการบริการของกองนโยบายและแผน สํานักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของกองนโยบายและแผน ดานงานวิเคราะหและจัดทํา

งบประมาณ งานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล ตามภารกิจของหนวยงาน 

กองนโยบายและแผน เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการดานการควบคุมตัดยอดงบประมาณให

เปนไปตามแผนงานและหมวดรายจายงบประมาณ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประสานและ

สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมี

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตาง ๆ ซ่ึงไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอน

การใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือนํา

ผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรท่ีเขามาใชบริการในกองนโยบายและแผนทุกทานท่ีใหความ

รวมมือตอบแบบสอบถาม เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของกองนโยบายและแผนครั้งตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

กองนโยบายและแผน ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของกองนโยบายและ

แผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) โดย

จัดเก็บขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

ความพอใจท่ีไดรับจากการใหบริการในการควบคุมวิเคราะหและควบคุมงบประมาณ ตัดยอดงบประมาณให

เปนไปตามแผนงานและหมวดรายจายงบประมาณ ใหเปนไปตามโยบายของมหาวิทยาลัย การติดตามและ

ประเมินผล/แผน/โครงการ วิเคราะหอัตรากําลัง และดําเนินการประสานและสงเสริมความรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการประเมินผลครั้งนี้ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือ

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุง แกไขและพัฒนา

ขอบกพรองในดานตาง ๆ ตอไป 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ไดกําหนดกรอบการประเมินไว 5 ประเด็น ไดแก               

ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีครอบคลุมการใหบริการของกองนโยบายและแผน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของกองนโยบายและแผน 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการ 

 

ปณิธาน 

มุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
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วิสัยทัศน 

กองนโยบายและแผน เปนองคกรท่ีปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ประสานความคิด

และความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยอยาง

เหมาะสม   

พันธกิจ 

1. อํานวยการ ประสานงาน วิเคราะห และจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. จัดทําและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. วิเคราะห จัดทําสารสนเทศ และเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและ

การตัดสินใจของผูบริหาร 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําวิจัยสถาบัน 

5. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณตามนโยบาย

และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. ประสานและสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

 

โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานอธกิารบด ี

กองนโยบายและแผน 

งานบรหิารทัว่ไป งานวเิคราะหแ์ละจดัทาํงบประมาณ งานยุทธศาสตร ์สารสนเทศและการประเมนิผล 

 

- หน่วยธุรการและประชาสมัพนัธ ์

- หน่วยบรหิารงานบคุคล 

งบประมาณ การเงนิ พสัดุ 

- หน่วยประกนัคุณภาพการศกึษา 

- หน่วยประสานงานและบรกิาร 

- หน่วยประสานการบรหิารความ

เสีย่งและควบคุมภายใน 
 

- หน่วยวเิคราะหแ์ละจดัทาํ

งบประมาณเงนิรายได ้

- หน่วยวเิคราะหแ์ละการจดัทาํ

งบประมาณแผ่นดนิ 
 

- หน่วยวเิคราะหน์โยบายและยทุธศาสตร ์

- หน่วยตดิตามและประเมนิผล/แผน/โครงการ 

- หน่วยวจิยัสถาบนั 

- หน่วยขอ้มลูและสารสนเทศ 

- หน่วยวเิคราะหอ์ตัรากาํลงั 
 



 
 

 
6 

บทที ่2 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ            

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2560 (ปงบประมาณ 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 คณาจารยและบุคลากร ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 

2562) กําหนดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อน 0.5             

ดังตารางตอไปนี้ 

ท่ี หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 คณะครุศาสตร 41 15 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 38 14 

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 70 25 

4 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 64 23 

5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 13 

6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 129 46 

7 คณะวิทยาการจัดการ 52 19 

8 คณะพยาบาลศาสตร 60 22 

9 สํานักงานอธิการบดี 129 46 

10 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 5 

11 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 12 4 

12 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 8 

13 อ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร)ี 21 8 

 รวม 688 247 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามใหคณาจารยและบุคลากร ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 

2561 – 31 กรกฎาคม 2562 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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บทที ่3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาความพึงพอใจชองผู รับบริการของกองโยบายและแผน ปการศึกษา 2561 

(ปงบประมาณ 2562) แบงออกเปน 5 ประเด็น ไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการ

ใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยศึกษา

จากผูรับบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท้ัง 13 หนวยงาน โดยดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 50 20.24 

หญิง 197 79.76 

รวม 247 100.00 

จากตารางท่ี 3.1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  247 คน เปนเพศชาย จํานวน 50 คน                

คิดเปนรอยละ 20.24  และเพศหญิง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 79.76 

 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป - - 

20 – 40 ป 163 65.99 

41 – 60 ป 84 34.01 

60 ปข้ึนไป - - 

รวม 247 100.00 
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จากตารางท่ี 3.2 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 247 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 65.99  และชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 84 คน คิดเปน รอยละ 34.01 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.3 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 

สังกัด บุคลากร กลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 41 15 6.07 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 38 14 5.67 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 70 25 10.12 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 64 23 9.31 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 13 5.26 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 129 46 18.62 

คณะวิทยาการจัดการ 52 19 7.69 

คณะพยาบาลศาสตร 60 22 8.91 

สํานักงานอธิการบดี 129 46 18.62 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 5 2.02 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 12 4 1.62 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 8 3.24 

อ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร)ี 21 8 3.24 

รวม 688 247 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 247 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสังกัด

สํานักงานอธิการบดี จํานวนสังกัดละ 46 คน คิดเปนรอยละ 18.62 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10.12 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.31 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.91 คณะ

วิทยาการจัดการ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.69 คณะครุศาสตร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.07 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.67 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 13 คน 

คิดเปนรอยละ 5.26 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี) จํานวนสังกัดละ 8 คน คิดเปนรอยละ 3.24 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.02 และสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 1.62 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ตารางท่ี 3.4 ระดับความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการของกองนโยบาย             

และแผน 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.12 .74 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.06 .78 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.17 .77 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.09 .79 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.00 .86 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.18 .78 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.42 .50 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.40 .56 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.31 .82 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.38 .60 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.55 .50 มากท่ีสุด 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.47 .56 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.07 .83 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

4.03 .92 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.10 .79 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.12 .64 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.13 .63 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.06 .78 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.17 .69 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.16 .62 มาก 



 
 

 
11 

จากตารางท่ี 3.4  ระดับความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการของ               

กองนโยบายและแผน อยูในระดับมาก (Χ =4.16, S.D.=.62) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.12, S.D.=.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =4.17, S.D.=.78) และ

การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.06, S.D.=.78) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.09, S.D.=.78) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการตามลําดับ

กอนหลัง (Χ =4.18, S.D.=.78) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =4.00, S.D.=.86) 

ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.42, S.D.=.50) เม่ือพิจารณาเปน

รายขออยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และมาก 4 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ  (Χ =4.55, S.D.=.50)

การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =4.47, S.D.=.56) ความเหมาะสมในการแตงกาย

ของผูใหบริการ (Χ =4.40, S.D.=.56) ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจง

ขอสงสัยใหคําแนะนําได (Χ =4.38, S.D.=.60) และความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยาง

สุภาพ (Χ =4.31, S.D.=.81) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก (Χ =4.07 , S.D.=..83)                     

เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสาร

และใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.10, S.D.=.78) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได (Χ =4.03, S.D.=.92) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.12, S.D.=.64) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =

4.17, S.D.=.69)  การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =4.13, S.D.=.62) และความ

เพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.06, S.D.=.78) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) 

1 ควรเพ่ิมมิติของงานท่ีใชผลงานวิจัยมาประกอบการกําหนดนโยบายและแผน 1 

2 การขอขอมูลผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําลาชา และระบบไมเสถียร 1 

3 ใหแตละสวนขอผลการดําเนินงานโดยผนวกรวมแบบฟอรมในการขอให

รายงานเพ่ือใหหนวยงานอ่ืนๆ ไดทําขอมูลใหในแตละครั้งอยางครบถวน

รวดเร็ว ไมตองขอเอกสารในการติดตามผลบอย ๆ 

1 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

-------------------------------------------- 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง 

2. อาย ุ   (1) ต่ํากวา  20  ป          (2) 20 – 40  ป     

  (3) 41 – 60  ป      (4) 60 ปข้ึนไป 

3. สังกัด 

 1) คณะครุศาสตร  2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 5) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  6) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 7) คณะวิทยาการจดัการ  8) คณะพยาบาลศาสตร 

 9) สํานักงานอธิการบด ี  10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 11) สถาบันวิจัยและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13) อ่ืน ๆ  

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเวลา      

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ      

2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ      

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ      

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง      

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ      

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ      

3.2 ความเตม็ใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ      

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม                 
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

3.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัตหินาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/           

ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

     

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการ

ใชบริการได 

     

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย      

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีน่ังรอรับบริการ      

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

กองนโยบายและแผน 

 


