
รายงานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการกองทะเบียนและประมวลผล 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา  2562 
................................. 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 กองทะเบียนและประมวลผล  เปนหนวยงานระดับกอง  สังกัดสํานักงานอธิการบดี   

ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  และประสานงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย   

ซ่ึงมีภารกิจหลักเก่ียวของกับนิสิตทุกคน  เริ่มตั้งแตการรับรายงานตัวนิสิตจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา  

รับผิดชอบในการใหบริการดานการเรียนการสอน  ขอมูลการศึกษา  และหลักสูตรการเรียนการสอน 

ทุกระดับ  ทุกระบบ  สําหรับนิสิต  บุคลากร  คณาจารย  ตลอดจนใหบริการแกผูปกครองนิสิต   

และหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การบริการจึงถือเปนภารกิจหลัก 

ของกองทะเบียนและประมวลผลท่ีเนนใหผูบริการรับรูความพึงพอใจ  และเกิดความประทับใจ   

การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือ  1)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ของกองทะเบียนและประมวลผล  2)  เพ่ือปรับปรุงและเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ  

ผูรับบริการท่ีตอบแบบประเมินในชวงวงรอบภาคปลาย  ปการศึกษา  2561  (เดือนมกราคม  ถึง   

เดือนมิถุนายน  2562)  จํานวน  273  คน  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  คือ  แบบสอบถามออนไลน  

(QR Code)  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  คือ  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   

3  ขอ  ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจในการใหบริการ  จํานวน  10  ขอ  และตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม  สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการประเมินปรากฏ  ดังนี้ 

  1.  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามออนไลน  (QR Code)  ในชวงวงรอบภาคปลาย   

ปการศึกษา  2561  (เดือนมกราคม  ถึง  เดือนมิถุนายน  2562)  มีจํานวนท้ังสิ้น  273  คน 

  2.  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  20 - 30  ป  

และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต 

  3.  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.59, S.D. = .598)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมาก 

ไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม  มีแบบฟอรม 

คํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ  และสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม  ตามลําดับ 

ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน  และระยะเวลาในการใหบริการ 

มีความเหมาะสม  
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  4.  โดยภาพรวมมีผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  269  คน  

คิดเปนรอยละ  98.5  และผูรับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  4  คน  คิดเปน

รอยละ  1.5   

 จากขอเสนอแนะ  พบวา  ผูรับบริการไดแสดงความชื่นชมการใหบริการของกองทะเบียน 

และประมวลผลในประเด็นคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม  มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวย 

ความสะดวกเพียงพอ  และสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม  ในการนี้  มีประเด็นท่ีกองทะเบียน 

และประมวลผลตองนําไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการภายในหนวยงาน  และกรณีข้ันตอน 

การปฏิบัติงานและการใหบริการของกองคลังและพัสดุ  ท้ังนี้  ขอเสนอแนะของผูรับบริการถือเปน 

สิ่งสําคัญท่ีสะทอนการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  โดยผูบริหาร  บุคลากร   

และผูเก่ียวของ  จะไดนําไปจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพ 

และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน  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  31  คน  สามารถ

ใหบริการครอบคลุมตามพันธกิจของหนวยงาน  และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงานกําหนด  สงผลใหมีผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการอยูในระดับท่ีพึงพอใจมากถึงท่ีสุด  แตยังพบวามีจุดท่ีควรปรับปรุงการใหบริการ   

โดยกองทะเบียนและประมวลผลไดนําเสนอขอมูลตอผูบริหาร  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

กําหนดเปนแผนการปรับปรุงและพัฒนา  การใหบริการ และสามารถตอบสนองความตองการ 

ของผูรับบริการไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้น  เพ่ือเปนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใน  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

กําหนดใหมีการประเมินทุกภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจเปนการสะทอน 

ผลการใหบรกิารของหนวยงานตามความเปนจริง  เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน   

อีกท้ังยังเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากรและหนวยงานไดนําไปปรับปรุง  พัฒนา  

หรือประยุกตใชในการใหบริการตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 

 1.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

 2.  เพ่ือปรับปรงุ  พัฒนา  และเปนแนวทางในการบริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

 

ความสําคัญของการประเมิน 

 

 เปนขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนใหเห็นคุณภาพการใหบริการ  ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทาง

พัฒนาการใหบริการของกองทะเบยีนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วิธีการดําเนินงาน 

 

 ผูประเมินไดดําเนินตามข้ันตอน  ดังนี้ 

  1.  กลุมผูใหขอมูลเปนผูรับบริการท่ีมารับบริการหนาเคานเตอรใหบริการ  สํานักงาน 

กองทะเบียนและประมวลผล  และงานพัฒนาหลักสูตร  มีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ซ่ึงผูรับบริการประเมินโดยตรงผานแบบสอบถามออนไลน  (QR Code)  ในชวงเดือนเมษายน    

ถึง  เดือนกรกฎาคม  2562 

  2.  เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

   แบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  1  ฉบับ   

มีท้ังหมด  3  ตอน  ดังนี้ 

    ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  3  ขอ 

    ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ  จํานวน  10 ขอ 

ประกอบดวยขอคําถาม  ดังนี้ 

     1.  ชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง   

     2.  ข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน   

     3.  แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ   

     4.  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม   

     5.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว   

     6.  ไดรับการบริการท่ีตรงกับความตองการ   

     7.  สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม   

     8.  การเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับการ

ใหบริการผานเว็บไซต   

     9.  การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

     10.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม   

    ตอนท่ี  3  เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  3.  วิธีสรางเครื่องมือ 

   3.1  ประชุมวางแผนการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบุคลากร

กองทะเบียนและประมวลผล 

   3.2  ศึกษารายละเอียดของข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน 

   3.3  สรางเครื่องมือ  ไดแก  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
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   3.4  เสนอเรื่องพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ตอท่ีประชุมกองทะเบียนและประมวลผล 

   3.5  แกไขตามมติประชุม 

   3.6  พิมพแบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการฉบับจริง 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

 กองทะเบยีนและประมวลผลเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูรับบริการท่ีมารับบริการ 

หนาเคานเตอรใหบริการ  สํานักงานกองทะเบียนและประมวลผล  และงานพัฒนาหลักสูตร   

ซ่ึงผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามไดผานกระบวนการใหบริการจึงไดใหขอมูลและประเมินโดยตรง  

ในชวงเดือนเมษายน   ถึง  เดือนกรกฎาคม  2562  และมีคณะกรรมการติดตามและเก็บรวบรวม 

พบวา  มีผูรับบริการตอบแบบสอบถาม  จํานวน  273  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 

  คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  แปลความหมายวา  นอย 

  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  แปลความหมายวา  นอยท่ีสุด 

 3.  นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางและสรปุผลโดยวิธีการพรรณนา 
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ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

 ผูประเมินไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจในการใหบริการ 

  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  ปรากฏดังตาราง  1 

 

ตาราง  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ประเภท 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

เพศ    

 ชาย 91 33.3 

 หญิง 182 66.7 

 รวม 273 100.0 

อายุ   

 นอยกวา  20  ป 23 8.4 

 20 - 30  ป 230 84.2 

 31 - 40  ป 13 4.8 

 41  ป  ข้ึนไป 7 2.6 

รวม 273 100.0 

ประเภทผูรับบริการ   

 นิสิต 246 90.1 

 บุคลากร 11 4.0 

 คณาจารย - - 

 ศิษยเกา - - 

 บุคคลท่ัวไป 16 5.9 

รวม 273 100.0 
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 จากตาราง  1  พบวา  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน   

182  คน  (รอยละ  66.7)  อายุระหวาง  20 - 30  ป  จํานวน  230  คน  (คิดเปนรอยละ  84.2)   

และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต  จํานวน  246  คน  (คิดเปนรอยละ  90.1) 

 

 ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจในการใหบริการ 

  ขอคิดเห็นของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ  ผลปรากฏดังตาราง  2 

 

ตาราง  2  ความคิดเห็นของผูรับบริการตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 

1.  มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง 4.59 .836 มากท่ีสุด 

2.  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน 4.54 .988 มากท่ีสุด 

3.  มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 4.64 .621 มากท่ีสุด 

4.  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.54 .943 มากท่ีสุด 

5.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว 4.55 .969 มากท่ีสุด 

6.  ไดรับการบริการท่ีตรงกับความตองการ 4.55 .776 มากท่ีสุด 

7.  สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม 4.63 .789 มากท่ีสุด 

8.  มีการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศและเอกสาร    

     เก่ียวกับการใหบริการผานเว็บไซต 

4.59 .836 มากท่ีสุด 

9.  มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 4.60 .835 มากท่ีสุด 

10.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม 4.67 .787 มากท่ีสุด 

 โดยรวม 4.59 .598 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง  2  พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียน

และประมวลผล  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.59, S.D. = .598)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  

พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   

  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  ความพึงพอใจ 

ตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม  ( X   =  4.67)  มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวก

เพียงพอ  ( X   =  4.64)  และสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม  ( X   =  4.63)  ตามลําดับ 
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ท้ังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน  และระยะเวลาในการใหบริการ 

มีความเหมาะสม  โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ  ( X   =  4.54)   

 

ตาราง  3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอคุณภาพ 

  การใหบริการ  เปนรายขอ 

 

รายการประเมิน 

ความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1.  มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง 271 99.3 2 0.7 

2.  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน 269 98.5 4 1.5 

3.  มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 273 100.0 - - 

4.  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 271 99.3 2 0.7 

5.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว 267 97.8 6 2.2 

6.  ไดรับการบริการท่ีตรงกับความตองการ 273 100.0 - - 

7.  สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม 271 99.3 2 0.7 

8.  มีการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศและเอกสาร    

     เก่ียวกับการใหบริการผานเว็บไซต 

273 100.0 - - 

9.  มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 272 99.6 1 0.4 

10.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม 269 98.5 4 1.5 

 

 จากตาราง  3  พบวา  โดยภาพรวมมีผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

จํานวน  269  คน  คิดเปนรอยละ  98.5  และผูรับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน  

4  คน  คิดเปนรอยละ  1.5   

  เม่ือพิจารณาประเด็นท่ีผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการกองทะเบียน 

และประมวลผล  5  อันดับแรก  คือ   

   1.  มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ  จํานวน  273  คน 

   2.  ไดรับการบริการท่ีตรงกับความตองการ  จํานวน  273  คน 

   3.  มีการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  และเอกสารเก่ียวกับการใหบริการ 

ผานเว็บไซต  จํานวน  273  คน 

   4.  มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  จํานวน  272  คน 
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   5.  มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง  และระยะเวลาในการใหบริการ 

มีความเหมาะสม  จํานวน  271  คน 

  เม่ือพิจารณาประเด็นท่ีผูรับบริการไมพึงพอใจในการใหบริการกองทะเบียน 

และประมวลผล  5  อันดับแรก  คือ   

   1.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว  จํานวน  6  คน 

   2.  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน  จํานวน  4  คน 

   3.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม  จํานวน  4  คน 

   4.  มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง  จํานวน  2  คน 

   5.  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม  และสถานท่ีใหบริการ 

มีความเหมาะสม  จํานวน  2  คน 

 

 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  จํานวน   

273  คน  มีผูรับบริการแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  จํานวน  19  คน  คิดเปน 

รอยละ  7.0  โดยมีรายละเอียด  (ขอความจากผูรับบริการ  โดยไมมีการปรับแกไข)  ดังนี้ 

   3.1  จุดดี 

    3.1.1  เปลี่ยนท่ีจายเงินมาไวท่ีเดียวกันกับรับเอกสาร  ทําใหสะดวกรวดเร็วดีคะ  

ไมเสียเวลาขับรถไปตึกนูนตึกนี้  (จํานวน  2  คน) 

    3.1.2  ประทับใจในการใหบริการของกองทะเบียนมาก ๆ 

    3.1.3  พ่ีพนักงานนารักคะ 

    3.1.4  โดยรวมทุกอยางโอเคแลวคะ 

    3.1.5  การมีจุดชําระเงินอยูกับจุดรับเอกสารมันดีมาก ๆ 

    3.1.6  การขอใบรับรองสะดวกรวดเร็ว 

    3.1.7  จุดนั่งรอแอรเย็นสบาย 

    3.1.8  เจาหนาปฏิบัติตรงเวลาตอเนื่อง 

    3.1.9  ใหการแจงขาวสารและข้ันตอนการใชบริการใหละเอียด  4  ข้ึน 

   3.2  จุดท่ีควรพัฒนา 

    3.2.1  งานการเงินกองคลังและพัสดุ  ใหบริการไมดี  ไมใหความชัดเจน 

ในการตอบคําถามใหบริการดวยทาทางและถอยคําท่ีไมสุภาพ  และไมใหเกียรติแกผูใชบริการ   

(จํานวน  2  คน) 

    3.2.2  ควรแยกการลงทะเบียน  รายงานตัวบัณฑิตออกจาก  ป.ตรี  มีชองทาง

เฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย  (จํานวน  2  คน) 






