
รายงานความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ   

กองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปการศึกษา  2563 
................................. 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 กองทะเบียนและประมวลผล  เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหบริการ

ตั้งแตนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจนกระท่ังนิสิตสําเร็จการศึกษา  ครอบคลุมผูรับบริการ

ทุกกลุม  ประกอบดวย  นิสิต  เจาหนาท่ี  คณาจารย  ผูปกครอง  ประชาชนท่ัวไป  หนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย  กองทะเบียนและประมวลผล  ไดพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน  

พัฒนาการปฏิบัติงาน  พัฒนาการใหบริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานวิชาการ           

อยางตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานดานวิชาการของผูรับบริการ  สงผลใหการปฏิบัติงาน

และการใหบริการมีประสิทธิภาพ   และสิ่งสําคัญท่ีขาดไมได   ในการใหบริการ  คือ  การประเมินความ

พึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึง กองทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการอยางตอเนื่องโดยในปการศึกษา  

2563  กองทะเบียนและประมวลผล  ไดสํารวจความคาดหวังของผูรับบริการควบคูกับ  การประเมิน

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือ         

1)  เพ่ือสํารวจความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล           

2)  เพ่ือปรับปรุงและเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการตามความคาดหวังของผูรับบริการ         

3)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผลกอนและหลัง

การพัฒนาการใหบริการตามความคาดหวังของผูรับบริการ  โดยเก็บขอมูลจากผูรับบริการ                

ท่ีเขารับบริการ ณ กองทะเบียนและประมวลผล  โดยดําเนินการ  เปน  2  ชวง  ดังนี้   

 ชวงท่ี  1  เก็บขอมูลวันท่ี  12  มีนาคม  ถึง  30 เมษายน  2563  เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ  กองทะเบียน   

และประมวลผล  ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน  ซ่ึงผูรับบริการสามารถสแกนคิวอารโคด  ณ  จุด

ใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  ซ่ึงแบงออกเปน  4  ตอน  คือ  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป      

ของผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  3  ขอ  ตอนท่ี  2  ความคาดหวังตอการใหบริการ  จํานวน  9  ขอ  

ตอนท่ี  3  ความพึงพอใจตอการใหบริการ  จํานวน  9  ขอ  และตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม     

สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการประเมินปรากฏ  ดังนี้ 

  1.  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามออนไลน  ในชวงท่ี  1  มีจํานวนท้ังสิ้น  164  คน     

  2.  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  20 - 30  ป  

และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต 

  3.  ผูรับบริการมีความคาดหวังตอการใหบริการ  โดยรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.25, 

S.D. = 0.66)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  ชองทาง           

การติดตอสื่อสาร  ข้ันตอนการใหบริการ  และเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ตามลําดับ  ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด  คือ  ระยะเวลาในการใหบริการ   

  4.  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  

โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.15, S.D. = 0.77)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย  

3  ลําดับแรก  คือ  เจาหนาท่ีผูใหบริการ  รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน  คือ  แบบฟอรมคํารองและสิ่ง

อํานวยความสะดวก  และระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ  และลําดับท่ี  3  คือ  ระยะเวลา    

ในการใหบริการ ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดและผูรับบริการไมคาดหวัง  คือ  การรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

  5.  โดยภาพรวมมีผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  162  คน  

คิดเปนรอยละ  98.78  และผูรับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  2  คน  คิดเปน

รอยละ  1.22   

 จากขอเสนอแนะ  พบวา  ผูรับบริการคาดหวังใหกองทะเบียนและประมวลผล  จัดทําปาย

ข้ันตอนการขอรับบริการ  และเพ่ิมชองทางการใหบริการในชวงสถานการณโรคระบาดโควิด-19         

และผูรับบริการไดแสดงความชื่นชมการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผลในประเด็นความ

รวดเร็วและความชัดเจนในการใหบริการ  ในการนี้  กองทะเบียนและประมวลผล  จึงไดนําขอมูล      

และขอเสนอแนะจากผูรับบริการมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการของหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดังนี้ 

    1)  การพัฒนาการบริการตามความคาดหวังของผูรับบริการ 

      1.1)   จัด ทําป าย ข้ันตอนการขอรับบริการแสดงไว ท่ีจุดใหบริการ                

      1.2)  เพ่ิมชองทางในการใหบริการแกผูรับบริการ ในชวงสถานการณโรค

ระบาด COVID-19 โดยเจาหนา ท่ีตอบคําถาม  ให คําปรึกษาและรับคํารองผานเพจเฟสบุค               

กองทะเบียนและประมวลผล มมส  ตั้งแตวันท่ี  18  มีนาคม  2563  และเพ่ิมชองทางการรับคํารอง   

ทุกประเภทผานอีเมล  regmsuform@gmail.com  ตั้งแตวันท่ี  23  มิถุนายน  2563  เพ่ือการบริหาร

จัดการคํารองท่ีสะดวกรวดเร็วและสืบคนได 
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    2)  การพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับการใหบริการ 

      2.1)  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา      

ฉบับปจจุบัน  จากแบบกระดาษเปนแบบไฟลเอกสาร เริ่มใหบริการตั้งแตวันท่ี  18  มีนาคม  2563    

      2.2)  ระบบการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาออนไลน  เปดใชระบบ      

เม่ือวันท่ี  6  พฤษภาคม  2563 

      2.3)  เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาฉบับสําเร็จ

การศึกษา  โดยเปลี่ยนจากการลงนามจริงเปนลายเซ็นสแกน  เริ่มใชวันท่ี   20  พฤษภาคม  2563     

      2.4)  ระบบยื่นคํารองออนไลน  เปดใชระบบเม่ือวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

 เม่ือกองทะเบียนและประมวลผลไดปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตามความคาดหวัง      

ของผูรับบริการแลว  ไดดําเนินการเก็บขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการ  กองทะเบียนและประมวลผล  ชวงท่ี  2  วันท่ี  1  มิถุนายน  ถึง  15  สิงหาคม  2563     

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ  กองทะเบียน

และประมวลผล  ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน  ซ่ึงผูรับบริการสามารถสแกนคิวอารโคด  ณ  จุด

ใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  คือ  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป     

ของผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  3  ขอ  ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการใหบริการ  จํานวน  9  ขอ

และตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการประเมินปรากฏ  ดังนี้ 

  1.  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามออนไลน  ในชวงท่ี  2  มีจํานวนท้ังสิ้น  112  คน

  2.  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  20 - 30  ป  

และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต   

  3.  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  

โดยรวมอยูในระดับมาก  ( x   =  4.44, S.D. = 0.77)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย  

3  ลําดับแรก  คือ  มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับการใหบริการผาน

เว็บไซต  รองลงมา  คือ  สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม  และมีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน      

ตามลําดับ ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  4.  โดยภาพรวมมีผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  110  คน  

คิดเปนรอยละ  98.21  และผูรับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  2  คน  คิดเปน

รอยละ  1.79 
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  จากขอเสนอแนะ  พบวา  ผูรับบริการมีความประสงคใหกองทะเบียนและประมวลผล     

เปดใหบริการในชวงเท่ียง เวลา  12.00 น. ถึง 13.00 น.  และเพ่ิมความชัดเจนในการประชาสัมพันธ     

และการนําเสนอขอมูลในระบบลงทะเบียนใหเปนปจจุบัน  จากขอเสนอแนะดังกลาว  กองทะเบียน       

และประมวลผลจึงไดจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ  กองทะเบียนและประมวลผล  

2563  ท้ังนี้  ขอเสนอแนะของผูรับบริการถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสะทอนการใหบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผล  โดยผูบริหาร  บุคลากร  และผูเก่ียวของ  จะไดนําไปจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน  ตอไป 
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หลักการและเหตุผล 

 

 กองทะเบียนและประมวลผล  เปนหนวยงานระดับกอง  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  ท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการบริหารจัดการและประสานงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีภารกิจหลัก

เก่ียวของกับนิสิตทุกคน  เริ่มตนตั้งแตการรับรายงานตัวนิสิตจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา  ใหบริการ     

ดานการเรียนการสอนแกนิสิต  บุคลากร  คณาจารย  ผูปกครองนิสิต  และหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย  ใหบริการดานขอมูลการศึกษานิสิตและหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ  

ทุกระบบการศึกษา  โดยมีปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธะกิจ  และยุทธศาสตร  ดังนี้   

(กองทะเบียนและประมวลผล.  2562  :  2 - 3) 

  ปรัชญา  :  เทคโนโลยีล้ําสมัย  ใสใจผูใชบริการ  รวดเร็ว  ถูกตอง  ประสาน                 

มุงนําคุณภาพงานทะเบียน 

  ปณิธาน  :  กองทะเบียนและประมวลผลมีความมุงม่ันท่ีจะสรางความประทับใจ           

ในการใหบริการ  ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  บริการรวดเร็ว  และสรางสรรคคุณภาพของงาน             

สูความเปนเลิศทางวิชาการ 

  วิสัยทัศน  :  เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ  มีเทคโนโลยีทันสมัย          

บริการถูกตอง  รวดเร็ว  ประทับใจ  ภายใตการบริหารจัดการท่ีดี 

  พันธกิจ  : 

   1.  สนับสนุนและดําเนินงานดานวิชาการและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย     

   2.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน                 

   3.  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิชาการของมหาวิทยาลัย     

   4.  ใหบริการการศึกษาแกนิสิต  อาจารย  บุคลากร  บุคคลท่ัวไป  และหนวยงาน       

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   5.  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล           

  ยุทธศาสตร  :   

   1.  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน   

ของมหาวิทยาลัย 

   2.  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิชาการของมหาวิทยาลัย      

   3.  ใหบริการการศึกษาแกนิสิต  อาจารย  บุคลากร  บุคคลท่ัวไป  และหนวยงาน      

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   4.  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล            
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         ปจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล  แบงหนวยงานภายในออกเปน  3  กลุมงาน            

และ  1  งาน  คือ  กลุมงานทะเบียน  กลุมงานประมวลผล  กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและระบบ

ฐานขอมูล  และงานบริหารท่ัวไป  มีบุคลากรปฏิบัติงานและใหบริการ  จํานวน  30  คน  สามารถ

ใหบริการครอบคลุมตามพันธกิจของหนวยงาน  และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ       

ตามท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงานกําหนด  สงผลใหมีผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ           

การใหบริการอยูในระดับท่ีพึงพอใจมาก  แตยังพบวามีจุดท่ีควรปรับปรุงการใหบริการ  โดยกองทะเบียน

และประมวลผลไดนําเสนอขอมูลตอผูบริหาร  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  กําหนดเปน

แผนการปรับปรุงและพัฒนา  การใหบริการ และสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ       

ไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้น  เ พ่ือเปนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใน  9  ประเด็น  ประกอบดวย             

1)  มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง  2)  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน  3)  มีแบบฟอรมคํารอง

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ  4)  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม  5)  เจาหนาท่ี

ใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว  6)  ไดรับการบริการท่ีตรงกับความตองการ  7)  สถานท่ี

ใหบริการมีความเหมาะสม  8)  มีการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับ      

การใหบริการผานเว็บไซต  และ  9)  มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ใหมีประสิทธิภาพ       

มากยิ่งข้ึน  กองทะเบียนและประมวล  จึงไดประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดย

กําหนดใหมีการประเมินทุกปการศึกษา  โดยในปการศึกษา  2563  กองทะเบียนและประมวลผล      

ไดเพ่ิมเติม  การสํารวจความคาดหวังของผูรับบริการ  ควบคูกับการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ

การใหบริการของหนวยงาน  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจเปนการสะทอนผลการใหบริการ             

ของหนวยงานตามความเปนจริง  เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน  อีกท้ังยังเปนขอมูล

สําคัญสําหรับผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากรและหนวยงานไดนําไปปรับปรุง  พัฒนา  หรือประยุกตใช

ในการใหบริการตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 

 1.  เพ่ือสํารวจความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการของกองทะเบียน                   

และประมวลผล   

 2.  เพ่ือปรับปรุงและเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการตามความคาดหวัง                

ของผูรับบริการ   

 3.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ของกองทะเบียนและประมวลผล  

กอนและหลังการพัฒนาการใหบริการ  ตามความคาดหวังของผูรับบริการ 
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ความสําคัญของการประเมิน 

 

 เปนขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนใหเห็นความคาดหวังของผูรับบริการและคุณภาพการใหบริการ  

ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 

 ผูประเมินไดดําเนินตามข้ันตอน  ดังนี ้

  1.  กลุมผูใหขอมูลเปนผูรับบริการท่ีมารับบริการหนาเคานเตอรใหบริการ  สํานักงาน      

กองทะเบียนและประมวลผล  มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูรับบริการประเมินทําแบบสอบถามออนไลน  

แบงการประเมินเปนสองชวงคือ  ชวงท่ี  1  วันท่ี  12  มีนาคม  ถึง  30  เมษายน  2563  และชวงท่ี  2  

วันท่ี  1  มิถุนายน  ถึง  15  สิงหาคม  2563    

  2.  เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

   ชวงท่ี  1  แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ               

กองทะเบียนและประมวลผล  จํานวน  1  ฉบับ  มีท้ังหมด  4  ตอน  ดังนี ้

    ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  3  ขอ 

    ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังตอการใหบริการ  จํานวน  9 ขอ  

ประกอบดวยขอคําถาม  ดังนี้ 

     1.  ชองทางติดตอสื่อสาร  

     2.  ข้ันตอนการใหบริการ  

     3.  แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวก   

     4.  ระยะเวลาในการใหบริการ  

     5.  เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     6.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ 

     7.  สถานท่ีใหบริการ  

     8.  การเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับการ

ใหบริการผานเว็บไซต   

     9.  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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    ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังตอการใหบริการ  จํานวน 

9 ขอ  ประกอบดวยขอคําถาม  ดังนี้ 

     1.  ชองทางติดตอสื่อสาร  

     2.  ข้ันตอนการใหบริการ  

     3.  แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวก   

     4.  ระยะเวลาในการใหบริการ  

     5.  เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     6.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ 

     7.  สถานท่ีใหบริการ  

     8.  การเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับการ

ใหบริการผานเว็บไซต   

     9.  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

    ตอนท่ี  4  เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   ชวงท่ี  2  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ  กองทะเบียนและประมวลผล  

จํานวน  1  ฉบับ  มีท้ังหมด  3  ตอน  ดังนี้ 

    ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  3  ขอ 

    ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ  จํานวน  9 ขอ 

ประกอบดวยขอคําถาม  ดังนี้ 

     1.  ชองทางติดตอสื่อสาร  

     2.  ข้ันตอนการใหบริการ  

     3.  แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวก   

     4.  ระยะเวลาในการใหบริการ  

     5.  เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     6.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ 

     7.  สถานท่ีใหบริการ  

     8.  การเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับการ

ใหบริการผานเว็บไซต   

     9.  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

    ตอนท่ี  3  เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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  3.  วิธีสรางเครื่องมือ 

   3.1  ประชุมวางแผนการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบุคลากร

กองทะเบียนและประมวลผล 

   3.2  ศึกษารายละเอียดของข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน 

   3.3  สรางเครื่องมือ  ไดแก  แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ  และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ   

   3.4  เสนอเรื่องพิจารณาแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ  ตอท่ีประชุมกองทะเบียนและประมวลผล  และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ   

   3.5  แกไขตามมติประชุม 

   3.6  จัดทําแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ   

และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ  เปนแบบสอบถามออนไลน 

     

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

 กองทะเบียนและประมวลผลเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูรับบริการท่ีมารับบริการ         

หนาเคานเตอรใหบริการ  สํานักงานกองทะเบียนและประมวลผล  ซ่ึงผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม  

ไดผานกระบวนการใหบริการจึงไดใหขอมูลและประเมินโดยตรง  โดยเก็บรวบรวมขอมูลสองชวง  คือ

ชวงท่ี  1  วันท่ี  12  มีนาคม  ถึง  30  เมษายน  2563  และชวงท่ี  2  วันท่ี  1  มิถุนายน  ถึง  วันท่ี 

15  สิงหาคม  2563   และมีคณะกรรมการติดตามและเก็บรวบรวม  พบวา  มีผูรับบริการตอบ

แบบสอบถามชวงท่ี  1  จํานวน  164  คน  ชวงท่ี  2  จํานวน  112  คน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 1.  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามผูรับบริการเปนผูตอบ  นํามาตรวจสอบความสมบูรณ 

และวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

 2.  นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการวิเคราะห  แปลผลและเขียนรายงาน  กรณีท่ีขอมูล 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จะหาคาเฉลี่ยแลวนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย  

ดังนี ้

  คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  แปลความหมายวา  มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  แปลความหมายวา  มาก 

  คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  แปลความหมายวา  ปานกลาง 
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  คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  แปลความหมายวา  นอย 

  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  แปลความหมายวา  นอยท่ีสุด 

 3.  นําเสนอขอมูลในรปูแบบตารางและสรปุผลโดยวิธีการพรรณนา 

 

ผลการประเมินความคาดหวังความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ชวงที่  1 

 

 ผูประเมินไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2  ความคาดหวังตอการใหบริการ 

ตอนท่ี  3  ความพึงพอใจในการใหบริการ 

  ตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  ปรากฏดังตาราง  1 

 

ตาราง  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ประเภท 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

เพศ    

 ชาย 48 29.27 

 หญิง 116 70.73 

 รวม 164 100.00 

อายุ   

 นอยกวา  20  ป 10 6.10 

 20 - 30  ป 143 87.20 

 31 - 40  ป 8 4.88 

 41  ป  ข้ึนไป 3 1.82 

รวม 164 100.00 
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ประเภท 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ประเภทผูรับบริการ   

 นิสิต 145 88.41 

 บุคลากร 3 1.83 

 คณาจารย - - 

 ศิษยเกา 16 9.76 

 บุคคลท่ัวไป - - 

รวม 164 100.00 

  

 จากตาราง  1  พบวา  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน        

116  คน  (รอยละ  70.73)  อายุระหวาง  20 - 30  ป  จํานวน  143  คน  (คิดเปนรอยละ  87.20)   

และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต  จํานวน  145  คน  (คิดเปนรอยละ  88.41) 

 

 ตอนท่ี  2  ความคาดหวังตอการใหบริการ 

  ความคาดหวังของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ  ผลปรากฏดังตาราง  2 

 

ตาราง  2  ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

 

รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

ความหมาย 

 

ไม 

คาดหวัง x  S.D. 

1. ชองทางติดตอสื่อสาร 4.38 0.68 มาก - 

2. ข้ันตอนการใหบริการ 4.35 0.72 มาก - 

3. แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความ   

    สะดวก 
4.29 0.80 

มาก 
- 

4. ระยะเวลาในการใหบริการ 4.13 0.93 มาก - 

5. เจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.33 0.78 มาก - 

6. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ 4.26 0.81 มาก - 

7. สถานท่ีใหบริการ 4.16 0.81 มาก - 
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รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

ความหมาย 

 

ไม 

คาดหวัง x  S.D. 

8. การเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ  

     และเอกสาร เก่ียวกับการใหบริการผาน   

     เว็บไซต 

4.15 0.83 มาก - 

9. การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
4.16 0.87 มาก 1 คน 

(0.61 %) 

โดยรวม 4.25 0.66 มาก - 

  

 จากตาราง  2  พบวา  ผูรับบริการมีความคาดหวังตอการใหบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผล  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.25, S.D. = 0.66)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  

ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ   

  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  ชองทางการ

ติดตอสื่อสาร  ( X   =  4.38)  ข้ันตอนการใหบริการ  ( X   =  4.35)  และเจาหนาท่ีผูใหบริการ          

( X   =  4.33)  ตามลําดับ  ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  ระยะเวลาในการใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ย

เทากันคือ  ( X   =  4.13)   

 

 ตอนท่ี  3  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ  ผลปรากฏดังตาราง  3 

 

ตาราง  3  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 

 

ไม 

พึงพอใจ x  S.D. 

1. ชองทางติดตอสื่อสาร 4.09 0.88 มาก - 

 2.  ข้ันตอนการใหบริการ 4.15 0.92 มาก - 

 3.  แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวย 

     ความสะดวก 
4.20 0.89 มาก - 

 4.  ระยะเวลาในการใหบริการ 4.17 0.91 มาก - 



 13 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 

 

ไม 

พึงพอใจ x  S.D. 

 5.  เจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.30 0.87 มาก - 

 6.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ 4.20 0.84 มาก - 

 7.  สถานท่ีใหบริการ 4.10 0.86 มาก - 

 8.  การเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ  

     และเอกสาร เก่ียวกับการใหบริการ 

     ผานเว็บไซต 

4.10 0.86 มาก - 

9.  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 4.07 0.97 มาก 
2 คน 

(1.22%) 

โดยรวม 4.15 0.77 มาก - 

 

 

 จากตาราง  3  พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผล  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.15, S.D. = 0.77)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  

ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย  3  

ลําดับแรก  คือ  เจาหนาท่ีผูใหบริการ  ( X   =  4.30)  รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน  คือ  แบบฟอรมคํา

รองและสิ่งอํานวยความสะดวก  และ  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ  ( X   =  4.20)  

ระยะเวลาในการใหบริการ  ( X   =  4.17)  ตามลําดับ  ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  การรับฟง

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ( X   =  4.07)   

 

 ตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ  จํานวน    

164  คน  มีผูรับบริการแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  จํานวน  19  คน  คิดเปน          

รอยละ  7.00  โดยมีรายละเอียด  (ขอความจากผูรับบริการ  โดยไมมีการปรับแกไข)  ดังนี้ 

   4.1  ความคาดหวังตอการใหบริการ 

    1)  อยากใหมีปายข้ันตอนการขอรับบริการแสดงไวท่ีจุดใหบริการ   

    2)  ควรมีการตอบกลับท่ีรวดเร็วกวานี้ 

    3)  ชัดเจน เขาใจงาย ปฏิบัติตามไดถูกตอง ทําใหกระบวนการมีความรวดเร็ว  

    4)  ดี  ดีมากท่ีสุด  ดีเยี่ยม   
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    5)  คาดหวังท่ีจะไดรับการบริการผานระบบอินเทอเน็ตท่ีรวดเร็วมากกวานี้  

    6)  อยากใหติดตอไดตลอดเวลา / อยากใหมี admin ดูแลตลอด 24 ชม.  

    7)  อยากใหเจาหนาท่ีพูด อธิบายใหดีกวานี้คะ /ควรใชคําพูดท่ีสุภาพและไพเราะ

กวานี้  

    8)  การจัดสงเอกสารรวดเร็วในชวงโควิค-19   

    9)  คาดหวังอยากใหระบบการบริการ อํานวยความสะดวกแบบนี้ไปเรื่อยๆ และ

พัฒนาตอไป   

    10)  บริการดี ยินดีรับฟง ยิ้มแยมแจมใส   

    11)  คาบริการแพงเกินไป   

    12)  โทรติดตองายกวานี้   

    13)  เจาหนาท่ีควรทําใหเร็วกวานี้   

    14)  ในชวงโควิค-19  อยากใหเพ่ิมชองทางการใหบริการ   

 

   4.2  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

     4.2.1  จุดดี 

       4.2.1.1  พอใจมากท่ีสุดครับเพราะสามารถใหคําแนะนําเราได   

       4.2.1.2  พอใจระดับมาก   

       4.2.1.3  อธิบายชัดเจนดี 

       4.2.1.4  พอใจมากๆ ดีมาก  ดีเยี่ยม    

       4.2.1.5  รอยละ  90 

       4.2.1.6  ดีมากท่ีสุด เเละอยากใหมีการดําเนินการบนหนาเพจ  

facebook  เเบบนี้อีกตลอดไป   

       4.2.1.7  พึงพอใจมาก บริการดี  รวดเร็ว ไดรับเอกสารรวดเร็วดี 

       4.2.1.8  ใหคําปรึกษาดีมากเลยครับ  พูดเพราะ ชื่นชมครับ  

ขอบพระคุณมากนะครับ  บุคลากรใหบริการท่ีดีสุภาพ  ใหคําแนะนําและชวยเหลือดําเนินการไดอยาง

รวดเร็วมากครับ พอใจมากๆ 

       4.2.1.9  พอใจมากๆ บุคคลากรสุภาพไมฉุนเฉียวเพราะตองตอบคําถาม

เดิมกับนิสิตนักศึกษา ขอบคุณท่ีทํางานหนักนะคะ เปนกําลังใจให   

       4.2.1.10  ติดตองายและสะดวก 
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     4.2.2  จุดท่ีควรพัฒนา 

       4.2.2.1  ความพึงพอใจปานกลาง  โดยองครวมการใหบริการมีความ

ลาชา   

       4.2.2.2  นอยมาก ชามากๆ   

       4.2.2.3  โทรติดตอยาก   

       4.2.2.4  เคยเขาไปท่ีสํานักงานเจาหนาท่ีพูดไมเพราะเลยคะ น้ําเสียง

กระแทกไมมีหางเสียงตอนิสิตเลย   

       4.2.2.5  แยมาก   

 

 จากขอเสนอแนะ  พบวา  ผูรับบริการไดแสดงความชื่นชมการใหบริการของกองทะเบียน   

และประมวลผลในประเด็นคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีความชัดเจนในขอมูล    

และรายละเอียด  ใหบริการไดถูกตอง  รวดเร็ว  และสุภาพ  ท้ังนี้  มีผูรับบริการบางสวนไดเสนอแนะ

ขอมูลเพ่ือพัฒนาการใหบริการ  เชน  ควรมีปายข้ันตอนการขอรับบริการแสดงไวท่ีจุดใหบริการและเพ่ิม

ชองทางในการติดตอขอรับบริการในชวงสถานการณโรคระบาด COVID-19 เปนตน  ในการนี้          

กองทะเบียนและประมวลผล  จึงไดนําขอมูลและขอเสนอแนะจากผูรับบริการมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

และการใหบริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการ

ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการอีกครั้ง   

 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ชวงที่  2 

 

 ผูประเมินไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจในการใหบริการ 

  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  ปรากฏดังตาราง  1 
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ตาราง  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ประเภท 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

เพศ    

 ชาย 34 30.36 

 หญิง 78 69.64 

 รวม 112 100.00 

อายุ   

 นอยกวา  20  ป 19 17.00 

 20 - 30  ป 74 66.10 

 31 - 40  ป 9 8.00 

 41  ป  ข้ึนไป 10 8.90 

รวม 112 100.00 

ประเภทผูรับบริการ   

 นิสิต 78 69.60 

 บุคลากร 3 2.70 

 คณาจารย - - 

 ศิษยเกา 29 25.90 

 บุคคลท่ัวไป 2 1.80 

รวม 112 100.00 

  

 จากตาราง  1  พบวา  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน           

78  คน  (รอยละ  69.64)  อายุระหวาง  20 - 30  ป  จํานวน  74  คน  (คิดเปนรอยละ  66.10)      

และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต  จํานวน  78  คน  (คิดเปนรอยละ  69.60) 

 

 ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ  ผลปรากฏดังตาราง  2 
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ตาราง  2  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 

 

ไม 

พึงพอใจ x  S.D. 

1.  ชองทางติดตอสื่อสาร 4.32 0.97 มาก - 

2.  ข้ันตอนการใหบริการ 4.48 0.83 มาก - 

3.  แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวย 

    ความสะดวก 
4.46 0.90 มาก - 

4.  ระยะเวลาในการใหบริการ 4.46 0.90 มาก - 

5.  เจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.41 0.98 มาก - 

6.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการ 4.46 0.81 มาก - 

7.  สถานท่ีใหบริการ 4.51 0.77 มากท่ีสุด - 

8.  การเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ 

     และเอกสาร เก่ียวกับการใหบริการ 

     ผานเว็บไซต 

4.54 0.76 มากท่ีสุด - 

9.  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 4.30 1.00 มาก - 

โดยรวม 4.44 0.77 มาก - 

 

 จากตาราง  3  พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผล  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  =  4.44, S.D. = 0.77)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  

ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  2  ขอ   ( X  =  4.51-4.54)  เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ย   

จากมากไปนอย  3  ลําดับแรก  คือ  มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับ    

การใหบริการผานเว็บไซต  ( X  =  4.54)  รองลงมา  คือ  สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม          

( X  =  4.51)  และมีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน  ( X   =  4.48)  ตามลําดับ  ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด  คือ  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ( X   =  4.30)   

 

 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ  จํานวน      

112  คน  มีผูรับบริการแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  จํานวน  35  คน  คิดเปน           

รอยละ  31.25  โดยมีรายละเอียด  (ขอความจากผูรับบริการ  โดยไมมีการปรับแกไข)  ดังนี้ 
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    3.1.  จุดดี 

      3.1.1  บริการดี มีระดับ ประทับใจ 

      3.1.2  อยูในระดับท่ีดี บริการดี เจาหนาท่ีสุภาพ สถานท่ีใหมเพียงพอ 

ตอจํานวนนิสิต  การกระจายหรือใหขอมูลขาวสารมีความเหมาสม และสามารถติดตอกับเจาหนาท่ีได

หลายชองทาง 

      3.1.3  พึงพอใจมาก  ดี ถึง ดีมาก 

      3.1.4  การใชบริการรวดเร็ว ชัดเจน 

      3.1.5  สะดวก รวดเร็ว อธิบายชัดเจน 

      3.1.6  คํานึงถึงสิทธิประโยชนของนิสิต 

      3.1.7  เปนกําลังใจใหเจาหนาท่ีทุกทาน 

      3.1.8  เจาหนาท่ีใหคําอธิบายไดชัดเจน 

      3.1.9  เยี่ยมมากๆ   

      3.1.10  การขอเอกสารสําหรับคนท่ีจบไปนานแลวมีการบริการท่ีสะดวกมาก 

โดยไมตองเสียเวลามาติดตอโดยตรงท่ีมหาวิทยาลัย 

      3.1.11  เจาหนาท่ีท่ีดูแลเรื่องทรานสคริปและใบรับรอง ใหบริการดีมากๆ 

      3.1.12  จบรอบเดือนมิถุนายนไดรับเอกสารจบทางไปรษณียเร็วมากๆ 

      3.1.13  ไดรับเอกสารจบเร็วกวาท่ีคาดไว   

      3.1.14  ยื่นคํารองขอสงไปรษณียออนไลนสะดวกมาก    ไดรับเอกสาร

ภายใน  3 วัน   

      3.1.15  สําเร็จการศึกษาตั้งแตป 59 ติดตอขอทรานสคริปใหม เจาหนาท่ี 

ใหคําแนะนําดีมาก  มีระบบชําระเงินท่ีสะดวก  ไดรับเอกสารรวดเร็ว ประทับใจมากๆ 

      3.1.16  บุคลากรใหคําปรึกษาเปนกันเองและดีมากๆ   

      3.1.17  ภาพรวมพึงพอใจ ควรมีความชัดเจนในการประชาสัมพันธ 

      3.1.18  โดยรวมแลวพึงพอใจมาก 

      3.1.19    มีความทันสมัยและใหบริการดีมาก   

     3.2  จุดท่ีควรพัฒนา 

      3.2.1  อยากใหปรับปรุงการแจงขาวสารใหมีความรอบคอบและละเอียด

มากกวานี้  เพ่ือใหนิสิตสามารถเขาใจไดงาย 

      3.2.2  การดําเนินการบางประเภทยังตองปรับปรุงใหดีข้ึน เชน  ระบบ

ลงทะเบียน การดําเนินการหลังลงทะเบียน การอัพเดทตางๆ 

      3.2.3  โทรติดตอกองทะเบียนยาก 






