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สรุปผลการประเม  นความพ ึงพอใจในการให้บร การ กองบร การการศ ึกษา มหาว ทยาลัยมหาสารคาม 
 
หลักการและเหตุผล 

  กองบร การการศ กษาิมหาว ทยาลัยมหาสารคามิได้จัดตั้งข ้นตามพระราชกฤษฎีกาิ
จัดตั้งส่วนราชการในมหาว ทยาลัยมหาสารคามิทบวงมหาว ทยาลัยิพ.ศ.2538 โดยประกาศในราชก จจา
นุเบกษาเล่มที่ิ112 ตอนที่ิ21ิเมื่อวันที่ิ21ิม ถุนายนิ2538ิมีการแบ่งส่วนราการตามประกาศของ
ทบวงมหาว ทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาว ทยาลัยมหาสารคามิพ.ศ.2538ิลงวันที่ิลงวิันที่ิ
13ิกรกฎาคมิพ .ิศ.2538ิโดยริัฐมนตริีวิ่าการทบวงมหาวิ ทยาลิัยไดิ้ออกประกาศ อิาศิัยอานาจิ
ความในมาตราิ4ิและมาตราิ7ิวรรคิ2ิแหิ่งพระราชบิัญญิัต ิมหาวิ ทยาลิัยมหาสารคามิพ .ิศ.ิ2537ิ
ใหิ้แบิ่งิสิ่วนราชการในสานิักงานอธิ 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 ญญาตรีิและเปิ็นหน่วยประสานงานสิ่งเสร มการมิีงาน
ทาสาหรับบัณฑิ ติพิัฒนาศิักยภาพนิ ส ตสหกิ จิศ กษาิและส่งน ส ตไปปฏิ บัต งานในสถานประกอบการใน
ร ปแบบสหก จศ กษา 
   กองบร การการศิ กษามิีเปิ้าประสงคิ์ิในการปฏิ บิัติ งานติ่างๆิเพิื่อตอบสนองและ
สนิับสนิุนภารกิ จหลิักิของมหาว ทยาลิัยิดังนี้ 

  1.ิกระบวนการคิัดเลิือกเขิ้าศิ กษาิมิีริ ปแบบทีิ่ทิันสมิัยิสะดวกิรวด เิริ็วิและ
สริ้างความมัิ่นใจิให้กับผ ้รับบร การ 

  2.ิมีการขยายเครอืข่ายแนะแนวการศิ กษา 
  3.ิมีระบบเทคโนโลยิีสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิ บัติ งานตามภารก จต่างิๆิไดิ้อย่างมี 

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

การศ กษาอย่างมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล  
  5.ิมิีกระบวนการในการดาเนิ นงานอยิ่างเปิ็นระบบและเปิ็นไปตามมาตรฐานการด า 

เนิ นงานสหก จศิ กษา 
             6.ิมิีกระบวนการในการจิัดหางานทาใหิ้กิับบิัณฑิ ตอยิ่างมิีประสิ ทธ ภาพิและสริ้างิิิิ
เคริือขิ่ายกิับสถานประกอบการ   

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

มหาว ทยาลัยมหาสารคามิตลอดจนน าผลการประเมิ นที่ได้มาจิัดทาแผนแผนพิัฒนาคิุณภาพการ
ใหิ้บริ การิและเป็นแนวทางิในการพัฒนาการให้บร การต่อไป 
 
ว  ธีดาเน  นการ 
 ผ ้ประเม นได้ดำเนิ นการประเม นตามขั้นตอนิดังนี้ 

1.ิกลุ ิ่ม ผ ิ้ให ิ้ขิ้อมิ ลิไดิ้แ ก่ินิัก 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 52ิ
ชิุด 

2.ิเครื่องมอืที่ใช้เก็บรวบรวมขิ้อม ล 
แบบประเมิ นความพิ งพอใจติ่อคิุณภาพการใหิ้บริ การิจานวนิ1ิฉบิับิมิีทัง้หมดิ3ิตอนดังนี้ 
    ตอนที่ิ 1ิข้อม ลสถานภาพทั่วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม จิ านวนิ6ิข้อิตอนที่ิ 2ิ

ระดับความพิ งพอใจที่มีต่อการให้บร การ 5ิิด้านิคือ 
   1.ิด้านสถานที่ตัง้ท าการิจานวนิ5ิข้อ 
   2.ิด้านเจ้าหน้าที่และการต้อนรับ จิ านวนิ8ิข้อ 
   3.ิด้านกระบวนการิและขิั้นตอนการให้บริ การิจ านวนิ3ิข้อ 
   4.ิด้านคุณภาพการให้บริ การิจ านวนิ2ิข้อ 
   5.ิด้านการต ดต่อสื่อสารจ านวนิ4ิข้อิตอนที่ิ 3ิข้อเสนอแนะ 

   3.ิวิ ธิีสริ้างเครื่องมือ 
   3.1ิประชุมวางแผนการประเมิ นความพ งพอใจติ่อคุณภาพการให้บร การ 
   3.2ิศ กษารายละเอิียดของขั้นตอนในการให้บร การ 
   3.3ิสริ้างเครื่องมือิได้แกิ่ิความพิ งพอใจต่อคุณภาพการให้บร การ 
   3.4ิจัดพ มพิ์แบบประเมิ นความพ งพอใจต่อคุณภาพการให้บริ 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
มาตราส่วนประมาณค่าิ5ิระดับิมาว เคราะห์ิโดยค่าเฉลี่ยิแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเม นิดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ยิ4.51-5.00ิแปลความหมายว่าิมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยิ3.51-4.50ิแปลความหมายว่าิมากิ 
  ค่าเฉลี่ยิ2.51-3.50ิแปลความหมายว่าิปานกลางิ 
  ค่าเฉลี่ยิ1.51-2.50ิแปลความหมายว่าิน้อยิ 
  ค่าเฉลี่ยิ1.00-1.50ิแปลความหมายว่าิน้อยที่สุด 

 3.ิน าเสนอขิ้อม ลในร ปแบบตารางและการว ธิีพรรณนาวิ เคราะห์ 
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ผลการประเม นความพึงพอใจในการให้บร การ  
 

ตอนที่ 1 ข้อม  ลสถานภาพทั่วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากร ปภาพที่ิ1ิิพบว่าิผ ้ตอบแบบสอบถามทั้งส ้นิิ52ิคนิส่วนมากเป็นิเพศหญ งิจ านวนิ
33 คนิค ดเป็นร้อยละิ63.5ิส่วนเพศชายิจ านวนิ19 คนิค ดเป็นร้อยละิ36.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากร ปภาพที่ิ2ิพบว่าิผ ้รับร การส่วนใหญ่ิเป็นบุคลากรสายสนับสนุนิจ านวนิ27 คนิิิิิิิิิิิิิิิิ
ค ดเปน็ร้อยละิ51.9 รองลงมาคือินักเรียน/น ส ติจ านวนิ21 คนิค ดเป็นร้อยละิ40.40                             
และบุคลากรสายว ชาการิจ านวนิ3 คนิค ดเป็นร้อยละิ5.80ิตามล าดับ
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 จากแผนภ ม ที่ิิ1 พบว่าิผ ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ิสังกัดคณะศ กษาศาสตร์ิจ านวนิ8 
คนิค ดเป็นร้อยละิ16ิรองลงมาิคือิคณะเภสัชศาสตร์ิจ านวนิ7 คนิค ดเป็นร้อยละิ14 และิคณะ
ว ทยาศาสตร์ิและคณะการบัญชีและการจัดการิหน่วยงานละิ3 คนิค ดเป็นร้อยละิ6 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภ ม ที่ิ2 พบว่าิผ ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ิใช้ช่องทางในการต ดต่อสื่อสาริ
ทาง E-mail  Facebook และิLine, มากที่สุดิจ านวนิ35 คนิค ดเป็นร้อยละิ67.30 รองลงมาิคือิ
ต ดต่อด้วยตนเองิจ านวนิ34 คนิค ดเป็นร้อยละิ65.40  และต ดต่อทางโทรศัพท์/แฟ็กซ์ิจ านวนิ26 
คนิค ดเป็นร้อยละิ50 ตามล าดับ 
 
 
 

5 



ตอนที ่2 ระดับความพึงพอใจที่มีต อการให้บร การ 
 

ตารางที่ิ1 ระดับความพ งพอใจที่มีต่อการให้บร การ 
ประเด็น     X  S.D. ระดับความค ดเห็น 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ    
1. มีข้ันตอนการให้บร การที่ชัดเจนิไม่ซับซ้อนิเข้าใจง่าย 4.46 .61 มาก 
2. การให้บร การมีความถ กต้องและรวดเร็ว 4.38 .75 มาก 
3. ระยะเวลาในการให้บร การมีความเหมาะสม 4.48 .67 มาก 
4. มีหลายช่องทางในการให้บร การ 4.48 .67 มาก 

รวม 4.48 .75 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การ    

1. ให้บร การด้วยวาจาไพเราะิสุภาพและเป็นกันเอง 4.63 .60 มากท่ีสุด 
2. ให้บร การด้วยความสะดวกิรวดเร็ว 4.54 .70 มากที่สุด 
3. ให้บร การด้วยความกระตือรือร้นิเต็มใจให้บร การ 4.58 .64 มากท่ีสุด 
4. ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 4.54 .70 มากที่สุด 

รวม 4.58 .60 มากที่สุด 
ด้านสถานที่    

1. สถานที่ิมีความเหมาะสม 4.18 .89 มาก 
2. มีป้ายบอกทางิที่ชัดเจน 4.13 .93 มาก 

รวม 4.13 .89 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บร การ    

1. ได้รับบร การตรงตามความต้องการ 4.50 .67 มากที่สุด 
2. ให้บร การด้วยความรวดเร็วิทันตามเวลาที่ก าหนด 4.52 .70 มากที่สุด 

รวม 4.52 .67 มากที่สุด 
                          โดยรวม  4.38 .75 มาก 

    จากตารางที่ิิ1ิ พบว่าิิระดับความพ งพอใจที่มีต่อการให้บร การ โดยรวมอย ่ในระดับ
มากิ( X = 4.38)ิิค ดเป็นร้อยละิ87.69ิเมื่อพ จารณาเป็นรายด้านิพบว่าิด้านที่อย ่ในระดับมากที่สุดิ
คือิด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การิ( X = 4.58)ิรองลงมาิคือิด้านคุณภาพการให้บร การิ( X = 4.52)ิิ
และด้านที่ อย ่ ในระดับมากิคือิด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ ิ( X = 4.48)ิิและิิิิิิิิิิิ
ด้านสถานที่ิ( X = 4.13)ิิตามล าดับ  

  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การิทุกข้ออย ่ในระดับมากิคือิระยะเวลาในการ
ให้บร การมีความเหมาะสมิและิมีหลายช่องทางในการให้บร การิิ( X = 4.48)ิรองลงมาิคือิมี
ขั้นตอนการให้บร การที่ชัดเจนิไม่ซับซ้อนิเข้าใจง่าย ( X = 4.46)ิิและการให้บร การมีความถ กต้อง
และรวดเร็ว ( X = 4.38)ิิตามล าดับ 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การิทุกข้ออย ่ในระดับมากที่สุดิคือิให้บร การด้วยวาจาไพเราะิ
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สุภาพและเป็นกันเองิิ( X = 4.63)ิรองลงมาิคือิให้บร การด้วยความกระตือรือร้นิเต็มใจให้บร การ 
( X = 4.58)ิิและให้บร การด้วยความสะดวกิรวดเร็ว และให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้ตรง
ประเด็นิ( X = 4.54)ิตามล าดับ 
  ด้านสถานที่ิทุกข้ออย ่ในระดับมากิคือิสถานที่ิมีความเหมาะสมิิ( X = 4.18)ิและิิ
มีปา้ยบอกทางิที่ชัดเจนิ( X = 4.13)ิิตามล าดับ 
  ด้านคุณภาพการให้บร การิทุกข้ออย ่ในระดับมากที่สุดิคือิให้บร การด้วยความรวดเร็วิ
ทันตามเวลาที่ก าหนดิิ( X = 4.52)ิและิได้รับบร การตรงตามความต้องการ( X = 4.50)ิิตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ข้อค ดเห็นและข้อเสนอแนะเพ ่มเต ม 
 
  1. จุดเด นของการให้บร การ 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. บุคลากรอัธยาศัยดีิบร การเป็นกันเอง 2 
2. รวดเร็วิเป็นกันเอง 1 
3. รวดเร็วิบร การเป็นกันเองิช่องทางการต ดต่อเยอะิง่ายต่อการขอรับบร การ 1 
4. ความคล่องในการด าเน นงาน 1 
5. ค าพ ดในการบร การ 1 
6. มีการบร การและให้ค าแนะน าอย่างเต็มที่ิทุกคนมีความรับผ ดชอบ 1 
7. พ ดเพราะิให้บร การด้วยความสุภาพิข้อม ลชัดเจน 1 
8. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีิและตอบค าถามได้ตรงประเด็น 1 
9. บุคลากรเป็นกันเองิย ้มแย้ม 1 
10. เจ้าหน้าที่มีความร ้ิความสามารถิเก่งิย ้มแย้มแจ่มใส 1 
11. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสามารถในทุกด้าน 1 
    
  2. จุดที่ควรพัฒนาของการให้บร การ 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. เร่งด าเง นการเอกสารให้เร็วข ้น 1 
2. การจัดการระบบให้ไม่วุ่นวาย 1 
3. การกระจายข่าวสาร 1 
4. การขอข้อม ลกระชันช ด 1 
5. สถานที่ไม่อ านวย 1 

 
 3. ข้อค ดเห็น ข้อเสนอแนะต อการพัฒนาการให้บร การของหน วยงาน 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่องิและโปสเตอร์ควรท าให้น่าสนใจข ้น 1 
2. โดยภาพรวมบร การดีแล้วค่ะิและขอบคุณบุคลากรทุกท่านในการอ านวยความสะดวก
ต่อการให้บร การเกี่ยวกับข้อม ล 

1 

3. ป้ายิหรือิแผนที่บอกสถานที่ตั้งของกองบร การการศ กษาที่ชัดเจน 1 
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ตัวอย าง 
แบบประเม นความพึงพอใจในการให้บร การ กองบร การการศ ึกษา มหาว ทยาลัยมหาสารคาม 
 
ตอนที ่1 ข้อม  ลสถานภาพทั  วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
1. เพศ 

ิชาย   ิหญ ง 
 
2. อายุ 

ิ10-20ิปี   ิ21-30ิปี      ิ31-40ิปี   ิ41-50ิป ี   ิ50ิปีข ้นไป 
 
3. ว ุฒ  การศ ึกษาส งส ุด  

ิต่ ากว่าิม.6/เทียบเทิ่า ิม.ิ6/เทียบเท่า ิปร ญญาตรี 

ิปร ญญาโท ิปร ญญาเอก ิอิื่นๆิิ(โปรดระบุ)........... 
 
4. ประเภทผ ้รับบร การ 

ินักเรียน/นักศ กษาิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ิน สิ ติมมส 
ิบุคลากรมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ิประชาชนทั่วไป 
ิคร /คร แนะแนว/ผิ ้บร หารสถานศิ กษา 

 
5. ช  องทางการต ดต  อรับบร การ 

ิต ดต่อด้วยตนเอง ิิิิิิิิิิิ ิจดหมาย/หนังสอืราชการ 
ิโทรศพัท์/แฟกซิ์ ิิิิิิิิิิิ ิระบบเทคโนโลยิีสารสนเทศ เิชิ่นิwebsite,ิe-mail 

 
6. การต ดต  อขอใช้บร การกองบร การการศ ึกษา 

ิงานบร หารทัว่ไป      ิงานจัดการศ กษา 
ิงานโรงเรียนสัมพันธ์     ิงานสหก จศิ กษา 
ิงานพิัฒนาระบบและสารสนเทศ  ิศ นย์ประสานงานจิัดหางานให้บัณฑ ต 
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ตอนที ่2 ระดับความพึงพอใจที่มีต อการให้บร การ 
 

 
ประเด็นการให้บร การของกองบร การการศ ึกษา  
                   ต อผ ้ใช้บร การ 

ผลการประเม น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น ้อย 
(2) 

น ้อยท ี่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร การ 
1. มีข้ันตอนการให้บร การที่ชัดเจนิไม่ซับซ้อนิเข้าใจง่าย      
2. การให้บร การมีความถ กต้องและรวดเร็ว      
3. ระยะเวลาในการให้บร การมีความเหมาะสม      
4. มีหลายช่องทางในการให้บร การ      

 ด้านเจ้าหน้าที่ผ ้ให้บร การ 
1. ให้บร การด้วยวาจาไพเราะิสุภาพและเป็นกันเอง      
2. ให้บร การด้วยความสะดวกิรวดเร็ว      
3. ให้บร การด้วยความกระตือรือร้นิเต็มใจให้บร การ      
4. ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น      

 ด้านสถานที่ 
1. สถานที่ิมีความเหมาะสม      
2. มีป้ายบอกทางิที่ชัดเจน      
ด้านคุณภาพการให้บร การ 
1. ได้รับบร การตรงตามความต้องการ      
2. ให้บร การด้วยความรวดเร็วิทันตามเวลาที่ก าหนด      
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ตอนที่ 3 ข้อค ดเห็นและข้อเสนอแนะเพ ่มเต ม 
 
  1. จุดเด นของการให้บร การ 

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

 
  2. จุดที่ควรพัฒนาของการให้บร การ 
............................................................................................................................. .ิ............................ 

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

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

............................................................................................................................. .ิ........................................ 
 
  3. ข้อค ดเห็น ข้อเสนอแนะต อการพัฒนาการให้บร การของหน วยงาน 
............................................................................................................................. .ิ............................ 

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

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

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