
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ค าชี้แจง : 
 แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้มาใช้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดย
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  และประเภทผู้รับบริการ  
โดยใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (ผลการประเมินจากเว็บไซต์ ) ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการประมวลผลทาง
หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย ซึ่งก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2561 : 121) 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   ก าหนดให้เป็น 5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก   ก าหนดให้เป็น 4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให้เป็น 3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย   ก าหนดให้เป็น 2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  ก าหนดให้เป็น 1 คะแนน 

แล้วน าคะแนนไปหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2561 : 121) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการน าไปปรับปรุงแก้เพ่ือการพัฒนา เป็นการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประเภทผู้รับบริการ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
 

     1.1  ชาย 975 35.58 
     1.2  หญิง 1765 64.42 

รวม 2,740 100.00 
2. อายุ   

 
     2.1  น้อยกว่า 20 ปี 2101 76.68 
     2.2  20 - 29 ปี 570 20.80 
     2.3  30 - 39 ปี 40 1.46 
     2.4  40 - 49 ปี 21 0.77 
     2.5  50 ปีขึ้นไป 8 0.29 

รวม 2,740 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
 

     3.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี 2,441 89.09 
     3.2  ปริญญาตร ี 247 9.01 
     3.3  ปริญญาโท 42 1.53 
     3.4  ปริญญาเอก 10 0.36 

รวม 2,740 100.00 
4. ประเภทผู้รับบริการ   

 
     4.1  นักศึกษาปัจจุบัน 2,301 83.98 
     4.2  ศิษย์เก่า 345 12.59 
     4.3  อาจารย ์ 65 2.37 
     4.4  เจ้าหน้าที ่ 29 1.06 

รวม 2,740 100.00 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1765 คน (ร้อยละ 64.42) 
และเป็นเพศชาย จ านวน 975 คน (ร้อยละ 35.58) อายุส่วนใหญ่น้อยกว่า 20 ปี จ านวน 2101 คน 
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(ร้อยละ 76.68) รองลงมาอายุ  20 - 29 ปี จ านวน 570 คน (ร้อยละ 20.80) อายุ 30 - 39 ปี จ านวน 
40 คน (ร้อยละ 1.46) อายุ 40 - 49 ปี จ านวน 21 คน (ร้อยละ 0.77) และอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน  
8 คน (ร้อยละ 0.29) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ า กว่าปริญญาตรี  จ านวน 2441 คน (ร้อยละ 89.09) 
รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 247 คน (ร้อยละ 9.01) ปริญญาโท จ านวน 42 คน (ร้อยละ 1.53) และ
ปริญญาเอก  จ านวน 10 คน (ร้อยละ 0.36) และประเภทผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาปัจจุบัน  
จ านวน 2301คน (ร้อยละ 83.98) รองลงมา ศิษย์เก่า  จ านวน 345 คน (ร้อยละ  12.59) อาจารย์  
จ านวน 65 คน (ร้อยละ 2.37) และเจ้าหน้าที ่จ านวน 29 คน (ร้อยละ 1.06) 
 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังตารางที่ 2 - 7 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี  
              การศึกษา 2565 โดยรวมและเป็นรายด้าน 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2565  

X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 5.00 0.94 มากที่สุด 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.97 0.87 มากที่สุด 
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.95 0.80 มากที่สุด 
4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.93 0.89 มากที่สุด 
5. ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน  4.90 0.88 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.95 0.88 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 4.95, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 5 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  (x  = 5.00 , S.D. = 0.94) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  (x  = 4.97 ,  
S.D. = 0.87) ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนในการให้บริการ  (x  = 4.95, S.D. = 0.80) ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ (x  = 4.93, S.D. = 0.89) และด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน  (x  = 4.90, 
S.D. = 0.88) 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี  
              การศึกษา 2564 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2565  
ด้านการประชาสัมพันธ์   

X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ใน Web Site 5.00 0.89 มากที่สุด 
2. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ 4.99 0.98 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 5.00 0.94 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 5.00, S.D. = 0.94) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง  ๆ ใน Web Site (x  = 5.00, S.D. = 0.89) และการติดป้ายประกาศหรือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ (x  = 4.99, S.D. = 0.98) 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี  
              การศึกษา 2565 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2564  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 4.95 0.84 มากที่สุด 
2. สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก 4.98 0.87 มากที่สุด 
3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ
บริการ/แบบฟอร์มต่าง ๆ /เครื่องคอมพิวเตอร์  4.92 0.91 มากที่สุด 
4. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 4.90 0.87 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.94 0.87 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 4.94, S.D. = 0.87)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก  (x  = 4.98, S.D. = 0.87) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
แบบฟอร์มต่าง  ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์  (x  = 4.95, S.D. = 0.84)  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยคว าม
สะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ/แบบฟอร์มต่าง ๆ /เครื่องคอมพิวเตอร์  (x  = 4.92, S.D. = 0.91)  
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และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก (x  = 4.90, S.D. = 0.87) 
 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี  
              การศึกษา 2564 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2564  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ  

X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม 4.99 0.91 มากที่สุด 
2. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.97 0.71 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.89 0.79 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.95 0.80 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 4.95,  
S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม  (x  = 4.99, S.D. = 0.91) มีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน-หลัง (x  = 4.97, S.D. = 0.71) และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม  (x  = 
4.89, S.D. = 0.79) 
 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี  
              การศึกษา 2565 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2564  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม 5.00 0.91 มากที่สุด 
2. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 4.97 0.84 มากที่สุด 
3. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ  4.95 0.8 มากที่สุด 
4. วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ 4.87 0.93 มากที่สุด 
5. ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.86 0.98 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.93 0.89 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 4.93, S.D. = 0.89) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม (x  = 5.00, S.D. = 0.91) ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
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และเต็มใจให้บริการ (x  = 4.97, S.D. = 0.84) รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็ม
ใจ (x  = 4.87, S.D. = 0.93) วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ (x  = 4.87, S.D. = 
0.93) และให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ  (x  = 4.86, S.D. = 0.98) 
 
ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี  
              การศึกษา 2565 ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2564  
ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน  

X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้
ค าแนะน า 4.87 0.97 มากที่สุด 
2. สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ 4.93 0.78 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.90 0.88 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x  = 4.90,  
S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้  (x  = 4.93, S.D. = 0.78) และปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้ค าแนะน า (x  = 4.87, S.D. = 0.97) 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการน าไปปรับปรุงแก้เพ่ือการพัฒนา ดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการน าไปปรับปรุงแก้เพ่ือการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ให้บริการนักศึกษารวดเร็ว ฉับไว ก้าวล้ า ทันสมัย
มากค่ะ 
2. มีการบริหารจัดการระบบดีมากค่ะ ท าให้ติดต่องาน
ได้สะดวกและรวดเร็วมากค่ะ 
3. มีการบริหารจัดการระบบดีมากท าให้ติดต่องานได้
สะดวกและรวดเร็วมาก 
4. ท าได้ดีมาก 

1. ควรใส่ใจบุคคลทีาเข้ารับบริการมากกว่าน้ี สีหน้า 
กิริยาไม่มีใครสอนก็ควรรู้มากกว่านี้ค่ะ 
2. ควรมีนโยบายย้ายสาขาได้หากเด็กท่ียังไม่รู้ตัวเองแต่
จ าเป็นต้องเลือกไปก่อนเพื่อสมัคร เด็กพวกนี้สมควรมี
การเลือกใหม่ได้ในเมื่อจ่ายค่าเทอมไปแล้วก็ควรได้รับ
ประโยชน์จากเงินท่ีจ่ายไปเป็นหมื่น ในเมื่อเป็น
มหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างดังควรจะให้สิทธ์ิตรงนี้เหมือน
มหาลัยอื่นๆ การที่ได้ค าตอบจากฝ่ายทะเบียนว่าทาง
เราไม่มีนะโยบายนี้คือแย่มาก แล้วคุณยังแนะน าให้เรา
ไปเสียค่าเทอมเพื่อจะให้เราลงเรียนใหม่ ทั้งที่การย้ายมี
คือย้ายในคณะบัณฑิตก็เหมือนกันต่างกันแค่สาขา แย่
สุดๆเป็นมหาลัยที่ไม่มีการรองรบัการย้ายใดๆ 
3. ช่วยท างานให้ชัดเจนหน่อยนะคะ  
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