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สรุปผลการประเม  นความพ ึงพอใจในการให้บร การ กองบร การการศ ึกษา มหาว ทยาลัยมหาสารคาม 
 
หลักการและเหตุผล 

  กองบร การการศ กษาิมหาว ทยาลัยมหาสารคามิได้จัดกตั้งข ้นตามพระราชกฤษฎีกาิ
จัดตั้งส วนราชการในมหาว ทยาลัยมหาสารคามิทบวงมหาว ทยาลัยิพ.ศ.2538 โดยประกาศในราชก จจา
นุเบกษาเล มที่ิ112 ตอนที่ิ21ิเมื่อวันที่ิ21ิม ถุนายนิ2538ิมีการแบ งส วนราการตามประกาศของ
ทบวงมหาว ทยาลัยเรื่องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาลัยมหาสารคามิพ.ศ.2538ิลงวันที่ิลงวิันที่ิ
13ิกรกฎาคมิพ .ิศ.2538ิโดยริัฐมนตริีวิ าการทบวงมหาวิ ทยาลิัยไดิ้ออกประกาศ อิาศิัยอานาจิ
ความในมาตราิ4ิและมาตราิ7ิวรรคิ2ิแหิ งพระราชบิัญญิัต ิมหาวิ ทยาลิัยมหาสารคามิพ .ิศ.ิ2537ิ
ใหิ้แบิ งิสิ วนราชการในสานิักงานอธิ การบดี เิปิ็นิ4ิกองิคิือิกองกลางิกองกิ จการนิ สิ ติกองแผนงานิ
และกองบริ การิการศิ กษาิในปีิพ.ศ. 2540-2541ิซ ิ งภารกิ จหลิักของกองบริ การการศิ กษา คิิือเปิ็น
ศิ นยิ์กลางในการริับสมิัคริคิัดเลิือกบิุคคลเขิ้าศิ กษาในระดิับปริ ญญาตรีิแนะแนวการศิ กษาในระดิับ
ปริ ญญาตรี ปิระชาสิัมพิันธ์หลิักสิ ตริในระดับปร ญญาตรีิและเปิ็นหน วยประสานงานสิ งเสร มการมิีงาน
ทาสาหรับบัณฑิ ติพิัฒนาศิักยภาพนิ ส ตสหกิ จิศ กษาิและส งน ส ตไปปฏิ บัต งานในสถานประกอบการใน
ร ปแบบสหก จศ กษา 
   กองบร การการศิ กษามิีเปิ้าประสงคิ์ิในการปฏิ บิัติ งานติ างๆิเพิืิ อตอบสนองและ
สนิับสนิุนภารกิ จหลิักิของมหาว ทยาลิัยิดังนี้ 

  1.ิกระบวนการคิัดเลิือกเขิ้าศิ กษาิมิีริ ปแบบทีิ ทิันสมิัยิสะดวกิรวด เิริ็วิและ
สริ้างความมัิ นใจิให้กับผ ้รับบร การ 

  2.ิมีการขยายเครอืข ายแนะแนวการศิ กษา 
  3.ิมีระบบเทคโนโลยิีสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิ บัติ งานตามภารก จต างิๆิไดิ้อย างมี 

ประส ทธิ ภาพ 
  4 .ิพัฒนาระบบบร ห ารจัดการสารสน เทศตามภารก จ ของกองบร การ

การศ กษาอย างมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล  
  5.ิมิีกระบวนการในการดาเนิ นงานอยิ างเปิ็นระบบและเปิ็นไปตามมาตรฐานการด า 

เนิ นงานสหก จศิ กษา 
    6.ิมิีกระบวนการในการจิัดหางานทาใหิ้กิับบิัณฑิ ตอยิ างมิีประส ิทธ ภาพิ และสริ้าง 
เคริือขิ ายกิับสถานประกอบการ 

  7.ิมีกระบวนการบริ หารจิัดการทีม่ิีประส ทธ ภาพและประส ทธิ ผล 
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ว ัตถุประสงค์ 
เพื่อประเม นความพ งพอใจต อคุณภาพและการให้บร การกองบร การการศ กษาิ

มหาว ทยาลัยมหาสารคามิตลอดจนน าผลการประเมิ นที่ได้มาจิัดทาแผนแผนพิัฒนาคิุณภาพการ
ใหิ้บริ การิและเป็นแนวทางิในการพัฒนาการให้บร การต อไป 
 
ว  ธีดำเน  นการ 
 ผ ้ประเม นได้ดำเนิ นการประเม นตามขั้นตอนิดังนี้ 

1.ิกลุ ิ ม ผ ิ้ให ิ้ขิ้อมิ ลิไดิ้แ ก ินิัก เริีย น /นิัก ศิ กษ า ินิ ส ิ ต  บิุค ล ากรมห าวิ ท ย าลิัย
มหาสารคามิประชาชนทั่วไปิคร /คร แนะแนว/ผิ ้บร หารสถานศิ กษาิมีผ ้ตอบแบบประเม นิจ านวน 40ิ
ชิุด 

2.ิเครื่องมอืที่ใช้เก็บรวบรวมขิ้อม ล 
แบบประเมิ นความพิ งพอใจติ อคิุณภาพการใหิ้บริ การิจานวนิ1ิฉบิับิมิีทัง้หมดิ5ิตอนดังนี้ 
    ตอนที่ิ 1ิข้อม ลสถานภาพทั่วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม จิ านวนิ2ิข้อิคือ 

   1.ิประเภทของผ ้รับบร การ 
ิิิิิิิิิิิิิ2.ิงาน/กลุ มงานของกองบร การการศ กษาที่ท านมารับบร การ 
ิ ิิิิิิิตอนที่ิ2 ระดับความพ งพอใจิค าอธ บายระดับความคาดหวังิมีิ4ิด้าน 
ิิิิิิิิิิิิิ1.ิด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ 
ิิิิิิิิิิิิิ2. ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การ 
ิิิิิิิิิิิิิ3.ิด้านสถานที่ิ 
ิิิิิิิิิิิิิ4. ด้านคุณภาพการให้บร การ 
         ตอนที่ิ3ิความไม พ งพอใจิอธ บายระดับความพ งพอใจิมีิิด้าน 
ิิิิิิิิิิิิิ1.ิด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิ-ิข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ิิิิิิิิิิิิิ2. ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิ-ิข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ิิิิิิิิิิิิิ3.ิด้านสถานที่ิ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิ-ิข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ิิิิิิิิิิิิิ4. ด้านคุณภาพการให้บร การ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิ-ิข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ิิิิิิิิิิตอนที่ิ4ิระดับความผ กพันของผ ้ใช้บร การที่มีต อการบร การของบุคลากร
กองบร การการศ กษาิมีิ2ิข้อิ 
ิิิิิิิิิิิิิิ1. ท านอยากกลับมาใช้บร การกองบร การการศ กษาอีกในครั้งต อไปิ 
ิิิิิิิิิิิิิิ2. ท านจะแนะน าเพ่ือนให้มาใช้บร การกองบร การการศ กษาอีกในครั้ง
ต อไปิ 
ิิิิิิิิิิิตอนที่ิ5ิข้อเสนอแนะเพ ่มเต มเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บร การ 

   3.ิวิ ธิีสริ้างเครื่องมือ 
   3.1ิประชุมวางแผนการประเมิ นความพ งพอใจติ อคุณภาพการให้บร การ 
   3.2ิศ กษารายละเอิียดของขั้นตอนในการให้บร การ 
   3.3ิสริ้างเครื่องมือิได้แกิ ิความพิ งพอใจต อคุณภาพการให้บร การ 
   3.4ิจัดพ มพิ์แบบประเมิ นความพ งพอใจต อคุณภาพการให้บริ การิฉบับจร ง 
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การเก็บรวบรวมข้อม  ล 
 

  1.ิข้อม ลที่ได้จากการประเม นมีผ ้รับบร การเป็นผ ้ตอบิน ามาตรวจสอบความ
สมบ รณ์ิแนะน ามาว เคราะห์ข้อม ลด้วยคอมพ วเตอร์ิ  

  2.ินำขิ้อม ลทั้งหมดมาว เคราะห์ิแปลผลและเขียนรายงานกรณีข้อม ลที่เป็นแบบ
มาตราส วนประมาณค าิ5ิระดับิมาว เคราะห์ิโดยค าเฉลี่ยิแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเม นิดังนี้ 

  ค าเฉลี่ยิ4.51-5.00ิแปลความหมายว าิมากที่สุด 
  ค าเฉลี่ยิ3.51-4.50ิแปลความหมายว าิมากิ 
  ค าเฉลี่ยิ2.51-3.50ิแปลความหมายว าิปานกลางิ 
  ค าเฉลี่ยิ1.51-2.50ิแปลความหมายว าิน้อยิ 
  ค าเฉลี่ยิ1.00-1.50ิแปลความหมายว าิน้อยที่สุด 

 3.ิน าเสนอขิ้อม ลในร ปแบบตารางและการว ธิีพรรณนาวิ เคราะห์ 
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                               ผลการประเม นความพึงพอใจในการให้บร การ  
 

ตอนที่ 1 ข้อม ลสถานภาพทั่วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม 
ิิิิ1.ิประเภทของผ ้รับบร การ 

 
 จากร ปภาพที่ิ1ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ ิเป็นบุคลากรสายสนับสนุนิมมสิค ดเป็นร้อยละิ
62.50 รองลงมาคือินักเรียน/น ส ติค ดเป็นร้อยละิ30.80ิตามล าดับิ 
 
2.ิงาน/กลุ มงานของกองบร การการศ กษาที่ท านมารับบร การ 
 
 

 
 
 
 จากร ปภาพที่ิ2ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มาใช้บร การงานโรงเรียนสัมพันธ์ิิค ดเป็นร้อยละิ45 ิ
รองลงมาคือิงานจัดการศ กษาิค ดเป็นร้อยละิ35ิและงานบร หารทั่วไปิค ดเป็นร้อยละิ15ิตามล าดับ
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ค าอธ บายระดับความคาดหวัง มี 4 ด้าน 
ิิิิิิิิิิ1.ิด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ 

ิิิิิิิิิ 
ิิิิิิิิจากร ปภาพที่ิ3ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจในขั้นตอนการให้บร การที่ชัดเจน
ไม ซับซ้อนิเข้าใจง ายอย  ในระดับมากที่สุดิจ านวนิ32ิคนิค ดเป็นร้อยละิ80 รองลงมาคือิความพ ง
พอใจอย  ในระดับมากิจ านวนิ6ิคนิค ดเป็นร้อยละิ15 และิมีความพ งพอใจอย  ในระดับปานกลางิ
จ านวนิ2ิคนิค ดเป็นร้อยละิ5 ตามล าดับ 
 
 2. ด้านการให้บร การมีความถ กต้อง 

 
 
 

ิิิิิิิิจากร ปภาพที่ิ4ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านการให้บร การมีความถ กต้องิ
อย  ในระดับมากท่ีสุดิจ านวนิ32ิคนิค ดเป็นร้อยละิ80ิรองลงมาิมีความพ งพอใจอย  ในระดับมากิ
จ านวนิ8ิคนิค ดเป็นร้อยละิ20 ตามล าดับ 
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3.ิระยะเวลาในการให้บร การมีความเหมาะสม 
 
 

 
ิิิิิิิ จากร ปภาพที่ิ5ิพบว าิผ ้รับร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านระยะเวลาในการให้บร การมี
ความเหมาะสมอย  ในระดับมากท่ีสุดิจ านวนิ29ิคนิค ดเป็นร้อยละิ74.4ิรองลงมามีความพ งพอใจิิิิิิิ
ในระดับมากิจ านวนิ8ิคนิค ดเป็นร้อยละิ20.5ิและิมีความพ งพอใจอย  ในระดับปานกลางิจ านวนิ
2ิคนิค ดเป็นร้อยละิ5.1ิตามล าดับ 
 

 
 
 
 จากร ปภาพที่ิ6ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านการมีหลายช องทางในการ
ให้บร การิอย  ในระดับมากที่สุดิจ านวนิ32ิคนิค ดเป็นร้อยละิ82.1 รองลงมาอย  ในระดับมากิ
จ านวนิ7ิคนค ดเป็นร้อยละิ17.9 ตามล าดับ 
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ิิิิิิิิิ2. ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การ 
 1.ิให้บร การด้วยวาจาไพเราะิสุภาพเป็นกันเอง 

ิิิิิ 
จากร ปภาพที่ิ7ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจการให้บร การด้วยวาจา

ไพเราะิสุภาพและเป็นกันเองิอย  ในระดับมากที่สุดิจ านวนิ34ิคนิค ดเป็นร้อยละิ87.2 รองลงมาคือ
มีความพ งพอใจอย  ในระดับมากิจ านวนิ4ิคนิค ดเป็นร้อยละิ10.3 และิมีความพ งพอใจในระดับ
ปานกลางิจ านวนิ1ิคนิค ดเป็นร้อยละิ2.6 ตามล าดับ 

 
2. ให้บร การด้วยความสะดวกิรวดเร็ว 
 

 
ิิิิิิิิิิ 
 จากร ปภาพที่ิ8ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจในการให้บร การด้วยความ
สะดวกรวดเร็วอย  ในระดับมากท่ีสุดิจ านวนิ30ิคนิค ดเป็นร้อยละิ76.9 รองลงมาอย  ในระดับมากิ
จ านวนิ7ิคนิค ดเป็นร้อยละิ17.9ิและิมีความพ งพอใจอย  ในระดับปานกลางิจ านวนิ2ิคนิค ดเป็น
ร้อยละิ5.1 ตามล าดับ 
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 3. ให้บร การด้วยความกระตือรือร้นิเต็มใจให้บร การ 
 

 
 
 จากร ปภาพที่ิ9ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านการให้บร การด้วยความ
กระตือรือร้นิเต็มใจให้บร การิอย  ในระดับมากที่สุดิจ านวนิ30ิคนิค ดเป็นร้อยละิ76.9ิรองลงมามี
ความพ งพอใจอย  ในระดับมากิจ านวนิ8ิคนิค ดเป็นร้อยละิ20.5ิและิมีความพ งพอใจอย  ในระดับ
ปานกลางิจ านวนิ1ิคนิค ดเป็นร้อยละิ2.6ิตามล าดับ 
 
 4. ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 
 

 
 
 จากร ปภาพที่ิ10ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านการให้ค าแนะน าหรือ
ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นอย  ในระดับมากท่ีสุดิจ านวนิ34ิคนิค ดเป็นร้อยละิ87.2ิรองลงมาอย  
ในระดับมากิจ านวนิ4ิคนิค ดเป็นร้อยละิ10.3ิและิอย  ในระดับปานกลางิจ านวนิ1ิคนิค ดเป็น
ร้อยละิ2.6ิตามล าดับ 
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ิิิิิิิิิ3.ิด้านสถานที่ิ 
 1. สถานที่มีความเหมาะสม 
 

ิิิิิิิิิิิิิ 
 จากร ปภาพที่ิ10ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านสถานที่มีความเหมาะสม
อย  ในระดับมากท่ีสุดิจ านวนิ26ิคนิค ดเป็นร้อยละิ66.7ิรองลงมาิมีความพ งพอใจในระดับมากิ
จ านวนิ10ิคนิค ดเป็นร้อยละิ25.6ิและมีความพ งพอใจอย  ในระดับปานกลางิจ านวนิ3ิคนิค ดเป็น
ร้อยละิ7.7ิตามล าดับ 
 
 2. มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน 
 

 
 
 
 

 จากร ปภาพที่ิ11ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านการมีป้ายบอกทางที่
ชัดเจนความพ งพอใจอย  ในระดับมากที่สุดจ านวนิ27ิคนิค ดเป็นร้อยละิ69.2ิรองลงมาอย  ในระดับ
มากิจ านวนิ9ิิคนิค ดเป็นร้อยละิ23.1ิและอย  ในระดับปานกลางิจ านวนิ3ิคนิค ดเป็นร้อยละิ7.7 
ตามล าดับ 
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ิิิิิิิิ 4.ิด้านคุณภาพการให้บร การ 
  1.ิได้รับบร การตรงตามความต้องการ 
 

 
 
 จากร ปภาพที่ิ11ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจด้านคุณภาพการให้บร การิ
ได้รับบร การตรงตามความต้องการมีความพ งพอใจอย  ในระดับมากที่สุดิจ านวนิ34ิคนิค ดเป็นร้อย
ละิ82.7ิรองลงมาคือิความพ งพอใจอย  ในระดับมากิจ านวนิ3ิคนิค ดเป็นร้อยละิ7.7ิและความิิิิิิิิิิิ
พ งพอใจอย  ในระดับปานกลางิจ านวนิ2ิคน ค ดเป็นร้อยละิ5.1 ตามล าดับ 
 
 2. ให้บร การทันตามเวลาที่ก าหนด 

 
 

 

จากร ปภาพที่ิ12ิพบว าิผ ้รับบร การส วนใหญ มีความพ งพอใจในการให้บร การทันตาม
เวลาที่ก าหนดอย  ในระดับมากที่สุดิจ านวนิ32ิคนิค ดเป็นร้อยละิ82.1ิรองลงมาคือิความพ งพอใจ
อย  ในระดับมากิจ านวนิ5ิคนิค ดเป็นร้อยละิ12.8ิและิความพ งพอใจอย  ในระดับปานกลางิจ านวนิ
2 คนิค ดเป็นร้อยละิ5.1ิตามล าดับ 
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ความพึงพอใจต  อคุณภาพการใหบ้ร การ กองบร การการศึกษา มหาว  ทยาลัยมหาสารคาม  
 
จากการส ารวจความพ งพอใจติ อคุณภาพการให้บร การิกองบร การการศ กษาิ มหาวิ ทยาลัย

มหาสารคาม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางิ1ิิความพ งพอใจติ อคุณภาพการใหบ้ร การิกองบร การการศ กษาิ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม 

ประเด็น 
ผ ้ตอบ (N=40) 

X  S.D. ระดับความค ดเห็น 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ 
-ิิมีข้ันตอนให้บร การที่ชัดเจนิไม ซับซ้อนิ
เข้าใจง าย 

4.75 0.54 มากที่สุด 

-ิิด้านการให้บร การมีความถ กต้อง 4.80 0.41 มากที่สุด 
-ิิระยะเวลาในการให้บร การมีความเหมาะสม 4.68 0.57 มากที่สุด 
-  มีช องทางหลากหลายในการให้บร การ 4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.48 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การ 
-ิิให้บร การด้วยวาจาไพเราะิสุภาพและเป็น
กันเอง 

4.83 0.45 มากที่สุด 

-ิิให้บร การด้วยความรวดเร็ว 4.70 0.56 มากที่สุด 
-ิิให้บร การด้วยความกระตือรือร้นเต็มใจ
ให้บร การ 

4.73 0.51 มากที่สุด 

-ิิให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้ตรง
ประเด็น 

4.83 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.49 มากที่สุด 
3. ด้านสถานที่ 
-ิิสถานที่มีความเหมาะสม 4.60 0.63 มากที่สุด 
-ิิมีป้ายบอกทางชัดเจน 4.63 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.63 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บร การ 
-ิิได้รับบร การตรงตามความต้องการ 4.80 0.52 มากที่สุด 
-ิิให้บร การทันตามเวลาที่ก าหนด 4.75 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.53 มากที่สุด 
โดยรวม 4.73 0.53 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ิ1ิพบว าิความพ งพอใจติ อคุณภาพการให้บร การิกองบร การการศ กษาิ
มหาว ิทยาลัยมหาสารคามิโดยรวมอย  ในระดับมากที่สุดิ( X = 4.73) ค ดเป็นร้อยละิ94.60ิิิิิิิิิิิิิิิิิ
ทุกด้านอย  ในระดับมากที่ สุดิโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดั งนี้ ิคุณภาพการให้บร การิ                
( X = 4.78) รองลงมาคือิด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การิ( X = 4.77) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บร การิ( X = 4.76) และด้านสถานที่ิ( X = 4.61) ตามล าดับ   

  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การิเมื่อพ จารณาเป็นรายข้อิพบว าิทุกข้อ               
อย  ในระดับมากที่สุดิโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ิ มีช องทางหลากหลายในการให้บร การิและ
การให้บร การมีความถ กต้องิ( X = 4.80) รองลงมาคือิมีข้ันตอนให้บร การที่ชัดเจนิไม ซับซ้อนิเข้าใจ
ง ายิ( X =4.75) ิและระยะเวลาในการให้บร การมีความเหมาะสมิ( X =4.68) ตามล าดับ 

   ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การิเมื่อพ จารณาเป็นรายข้อิพบว าิทุกข้ออย  ในระดับมาก
ที่สุดิโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ิ ให้บร การด้วยวาจาไพเราะิสุภาพและเป็นกันเองิและให้
ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ิ( X = 4.83) รองลงมาคือิให้บร การด้วยความ
กระตอืรือร้นเต็มใจให้บร การิ( X =4.73) และให้บร การด้วยความรวดเร็วิ( X =4.70) ตามล าดับ 

   ด้านสถานที่ ิเมื่อพ จารณาเป็นรายข้อิพบว าิทุกข้ออย  ในระดับมากที่ สุดิิิิิิิิิิิิิิิิิ
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ิ มีป้ายบอกทางชัดเจนิ( X = 4.63) รองลงมาคือิสถานที่มีความ
เหมาะสมิ( X =4.60) ตามล าดับ 

  ด้านคุณภาพการให้บร การิเมื่อพ จารณาเป็นรายข้อิพบว าิทุกข้ออย  ในระดับมาก
ที่สุดิโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ิ ได้รับบร การตรงตามความต้องการิ( X = 4.80) รองลงมา
คือิให้บร การทันตามเวลาที่ก าหนด ( X =4.75) ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 4 ระดับความผ กพันของผ ้ใช้บร การที่มีต อการบร การของบุคลากรกองบร การการศึกษา    
มี 2 ข้อ 
 1. ท านอยากกลับมาใช้บร การกองบร การการศ กษาอีกในครั้งต อไปิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากร ปภาพที่ิ19ิแผนภ ม กราฟแท งแสดงระดับความผ กพันของผ ้ใช้บร การที่มีต อการ
บร การของบุคลากรกองบร การการศ กษาด้านท านอยากกลับมาใช้บร การกองบร การการศ กษาอีกใน
ครั้งต อไปิดังนี้ 
 

ระดับความผ กพัน จ านวน (คน  ค ดเป็นร้อยละ 
10 28 71.8 
9 5 12.8 
8 3 7.7 
7 2 5.1 
5 1 2.6 

 
 2. ท านจะแนะน าเพื่อนให้มาใช้บร การกองบร การการศ กษาอีกในครั้งต อไปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากร ปภาพที่ิ20ิแผนภ ม กราฟแท งแสดงระดับความผ กพันของผ ้ใช้บร การที่มีต อการ
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บร การของบุคลากรกองบร การการศ กษาด้านท านจะแนะน าเพ่ือนให้มาใช้บร การกองบร การ
การศ กษาอีกในครั้งต อไป 
 

ระดับความผ กพัน จ านวน (คน  ค ดเป็นร้อยละ 
10 27 69.2 
9 5 12.8 
8 4 10.3 
5 2 5.1 
4 1 2.6 

 
ิตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ ่มเต มเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บร การ 

ข้อเสนอแนะเพ ่มเต มเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บร การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากร ปภาพที่ิ21ิแผนภ ม กราฟแท งแสดงจ านวนผ ้ตอบแบบประเม นความพ งพอใจด้าน
ข้อเสนอแนะเพ ่มเต มเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บร การิดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ ่มเต มเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ให้บร การ 

จ านวน (คน  ค ดเป็นร้อยละ 

ไม มี 3 33.3 
-(ไม แสดงความค ดเห็น) 2 22.2 
กองบร การมีจ ตในการให้บร การดีเยี่ยม 1 11.1 
การให้บร การดีอย  แล้วค ะ 1 11.1 
บร การดีเล ศ 1 11.1 
รักษามาตรฐานที่ดีต อไป 1 11.1 
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ภาคผนวก 

 



                                                    ตัวอย าง 
แบบประเม นความพึงพอใจในการให้บร การ กองบร การการศ ึกษา มหาว ทยาลัยมหาสารคาม 
 
ตอนที ่1 ข้อม  ลสถานภาพทั  วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม  
      1. ผ ้รับบร การ 
ิิิิิิิ ิบุคลากรสายสนับสนุนิมมส 
 ินักเรียน/น ส ติมมส 
 ิประชาชนทั่วไป 
 บุคลากรสายว ชาการิมมส 
 ิบุคลากรหน วยงานภายนอกมหาว ทยาลัย 
 ิอ่ืนิๆิ 
      2. งาน/กลุ มงานของกองบร การการศึกษาที่ท านมารับบร การ  

 ิงานจัดการศ กษา   ิงานโรงเรียนสัมพันธ์   ิงานสหก จศ กษา   ิงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   
ิศ นย์ส งเสร มสนับสนุนบัณฑ ตได้งานท า 

 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ (กรุณาท าเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ตรงกับความค ดเห็นของท านมากที่สุด  
ค าอธ บายระดับความคาดหวัง 
 ระดับิ1 ความหมายิน้อยที่สุด 
 ระดับิ2 ความหมายิน้อย 
 ระดับิ3 ความหมายิปานกลาง 
 ระดับิ4 ความหมายิมาก 
 ระดับิ5 ความหมายิ มากที่สุด 
 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ 5 4 3 2 1 
มีข้ันตอนการให้บร การที่ชัดเจนไม ซับซ้อนิเข้าใจง าย      
การให้บร การมีความถ กต้อง      
ระยะเวลาในการให้บร การมีความเหมาะสม      
มีหลายช องทางในการให้บร การ      
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บร การ 
ให้บร การด้วยวาจาไพเราะ      
ให้บร การด้วยความสะดวกิรวดเร็ว      
ให้บร การด้วยความกระตือรือร้นิเต็มใจให้บร การ      
ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น      
ด้านสถานที่ 
สถานที่มีความเหมาะสม      
มีป้ายบอกทางทที่ชัดเจน      
ด้านคุณภาพการให้บร การ 
ได้รับบร การตรงตามความต้องการ      
ให้บร การทันตามเวลาที่ก าหนด      
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ตอนที่ 3 ความไม พึงพอใจ 
 กรุณาท าเครื่องหมายิ/ิลงในช องที่ตรงกับค าตอบมากท่ีสุด 
  กรณีท่ีิเลือกิพ งพอใจิให้ข้ามไปตอบตอนที่ิ4 
  กรณีท่ี เลือกิไม พ งพอใจิกรุณาระบุเหตุที่ไม พ งพอใจิพร้อมเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1. ความพ งพอใจิ/ิความไม พ งพอใจ 
   ความพ งพอใจ 
   ความไม พ งพอใจ  
 2. ิด้านกระบวนการิ/ ขั้นตอนการให้บร การ 
   โปรดระบุิ.................................................................................................. ................................................. 
ิิิิิิิิ    ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
  โปรดระบุิ.................................................................................................................... ............................... 
 3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การ 
  โปรดระบุิ.................................................................................................................... ............................... 
     ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
  โปรดระบุิ...................................................................................................................................................  
        4.  ด้านสถานที่ิ 
 ิิิิโปรดระบุิ.................................................................................................. ................................................. 
            ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
             โปรดระบุิ.................................................................................................................... ............................... 
 5.ิิด้านคุณภาพการให้บร การ 
             โปรดระบุิ.................................................................................................................... ............................... 
ิิิิิิิิิิิิิข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
             โปรดระบุิ...................................................................................................................... ............................. 
 
ตอนที่ 4 ระดับความผ กพันของผ ้ใช้บร การที่มีต อการบร การของบุคลากรกองบร การการศึกษา 
 ท าเครื่องหมายิ/ิิลงในช องว างที่ตรงกับค าตอบของท านมากท่ีสุด 
 ค าชี้แจงิ:  การให้คะแนนความผ กพันิหมายถ งิคะแนนของผ ้ใช้บร การที่มีความร ้ส กอยากกลับมาใช้บร การ
อีกครั้งิหรือมีการบอกต อให้ใช้บร การฯิจากคะแนนน้อยิ(1)ิไปคะแนนมากที่สุดิ(10) 
 

1. ท านอยากกลับมาใช้บร การกองบร การการศ กษาอีกในครั้งต อไป 
  1     2     3      4      5      6      7     8      9      10  

2. ท านจะแนะน าเพ่ือนให้มาใช้บร การของกองบร การการศ กษาอีกในครั้งต อไป 
  1     2     3      4      5      6      7     8      9      10  

 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ ่มเต มเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บร การ 
 โปรดระบุ..................................................................................................................... ........................................ 
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