
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยนครพนม 

 จากผลการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา  
ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยนครพนม น าเสนอได้ดังนี้ 

ล าดับขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 3. วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการมีความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา  
ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยนครพนม จากการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ  จ านวน 128 คน โดยได้รับ
ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน  128  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามรายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง  1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
  88 
  40 

 
68.80 
31.30 

ประเภทผู้รับบริการ 
นักศึกษา 
บุคลากร 

 
   96 
   32  

 
75.00 
25.00 

ติดต่อเรื่อง 
งานกีฬา 
งานวินัย 
งานทุนการศึกษา 
งานกิจกรรม 

 
   28 
   24 
   44 
   32 

 
21.90 
18.80 
34.40 
25.00 

 
จากตาราง  1  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 68.80 

และเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  31.30 ตามล าดับ 
ประเภทผู้รับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00  

รองลงมา คือ บุคคลทางการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 25.00  ตามล าดับ 
ติดต่อเรื่อง  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ติดต่อเรื่องทุนการศึกษามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  34.40  

รองลงมาคือติดต่อเรื่องงานกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  25.00  และงานกีฬา  คิดเป็นร้อยละ 21.90  ตามล าดับ 
 



2.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดดังตาราง 2 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน  กองพัฒนา
นักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยนครพนม 

รายการ x  SD. ระดับความพึงพอใจ 
๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ    

    1.1  มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 4.69 0.465 มากที่สุด 

    1.2  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 4.63 0.486 มากที่สุด 

    1.3  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.63 0.486 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

    2.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 

4.75 0.435 มากที่สุด 

    2.2  สามารถให้ค าชี้แจงและให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 4.75 0.435 มากที่สุด 

    2.3  มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และความพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.31 0.465 มาก 

    2.4  เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดี และเป็นกันเอง 4.63 0.486 มากที่สุด 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

    3.1  ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ 4.63 0.465 มากที่สุด 

    3.2  ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ  
เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.69 0.392 มากที่สุด 

    3.3  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  
เช่น ที่นั่ง มีน้ าดื่ม มีห้องสุขาที่สะอาด เป็นต้น 

4.81 0.392 มากที่สุด 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ    

    4.1  การให้บริการได้รับตรงตามความต้องการ 4.81 0.392 มากที่สุด 

    4.2  ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาในการให้บริการ 4.75 0.435 มากที่สุด 

    4.3  สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน า ไปปรับใช้ 4.81 0.392 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.440 มากที่สุด 

4.3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
-ชี้แจงและแนะน าในการรับทุนได้อย่างดี  สามารถติดต่อกับผู้รับทุนอย่างทั่วถึง  และที่ส าคัญบริการ

เป็นกันเองมาก  น่ารัก 



สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 การรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงาน
อธิการบดี   มหาวิทยาลัยนครพนม  ดังนี้ 
 
1.  บทสรุป 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 68.80 และเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ  31.30 ตามล าดับ 

ประเภทผู้รับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00  
รองลงมา คือ บุคคลทางการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 25.00  ตามล าดับ 

ติดต่อเรื่อง  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ติดต่อเรื่องทุนการศึกษามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  34.40  
รองลงมาคือติดต่อเรื่องงานกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  25.00  และงานกีฬา  คิดเป็นร้อยละ 21.90  ตามล าดับ 

 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.68) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้าน

กระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.69) 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัวอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x = 4.63) และ ความพึงพอใจการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.63) 
ตามล าดับ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการความพึงพอใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น และสามารถให้ค าชี้แจงและให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.75) รองลงมา คือ ความพึงพอใจเต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดี และเป็นกันเองอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.63) และ ความพึงพอใจมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และความพร้อมในการ
ให้บริการในระดับมาก  ( x = 4.31) ตามล าดับ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ความพึงพอใจมีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง มีน้ าดื่ม มีห้องสุขาที่สะอาด เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.81) 
รองลงมา คือ ความพึงพอความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้นอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.69) และ ความพึงพอใจป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอก
จุดบริการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( x = 4.63) ตามล าดับ  ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจการ
ให้บริการได้รับตรงตามความต้องการ  และสามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน า ไปปรับใช้      อยู่ในระดับมากที่สุด 

( x = 4.81) รองลงมา คือ ความพึงพอใจความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด
( x = 4.75) 
 

2. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
-ชี้แจงและแนะน าในการรับทุนได้อย่างดี  สามารถติดต่อกับผู้รับทุนอย่างทั่วถึง  และที่ส าคัญบริการ

เป็นกันเองมาก  น่ารัก 


