ฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
ตัวชีว้ ัดที่ 40 ความพึงพอใจของผูร ับบริการตอมหาวิทยาลัย
หนวยงานเจาภาพหลัก : กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
คาเปาหมาย : รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน : รอยละ 83.67
ผลการดําเนินงานของหนวยงานรวม :
หนวยงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ
รอยละ 80
รอยละ 83.67
(82/98*100)
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการจัดสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี ซึง่ การสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ
3. ดานสิง่ อํานวยความสะดวก
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
ความเชื่อมมั่นเกี่ยวกับการใหบริการ จะพิจารณา 3 ประเด็นประสําคัญ คือ
1. การเกิดประโยชนสขุ ของผูรบั บริการ
2. การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ
ปจจัยสนับสนุน :
การใหบริการโดยตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ไดอยางครบถวน เสมอภาค และเปนธรรม
วัดไดจากผูใหบริการมีความเขาใจ บทบาทหนาที่ของตนเอง และของผูรับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงใน
ภาพรวมทัง้ ระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายในของหนวยงานสามารถใหบริการโดยมีชองทางใหผูมีสวน
ไดสวนเสียเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการทํา งานอยา ง
สม่ําเสมอ ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุงหมายที่เปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดา น คือ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการไดเปนอยาง
ดี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบั บริการ ไมใหความสําคัญในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งทํา
ใหผลที่ออกมาอางมีความคลาดเคลื่อนได
หลักฐานอางอิง :
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร ับบริการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรบั บริการ
ผูรายงาน : วาที่รอ ยตรีหญิงพิชามญชุ ศรีสวุ รรณ
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เบอรโทรศัพท : 1392

แบบฟอรมการติดตามรายงานความพึงพอใจของผูร ับบริการ ตามตัวชีว้ ัดที่ 40
หนวยงาน (ระบุ) คณะวิทยาการจัดการ ขอเรียนวา ไดสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการในไตรมาสที่
4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) เรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 98 คน
2. แบบสอบถามทีม่ ีคา เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จํานวน 82 ชุด

รายงานผล
ตัวบงชี้ที่ 40 ความพึงพอใจของผูรบั บริการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไตรมาสที่ 4
***************************************************************************
การวิเคราะหขอ มูล
สําหรับสถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวัดระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ กําหนดชวง ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 – 1 = 0.8
จํานวนชั้น
5
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
ผลการประเมิน
แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอหนวยงานผูใหบริการ
ตอนที่ 3 ความเชือ่ มั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ

ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงเพศของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
41
57
98

รอยละ
41.84
58.16
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 58.16
และเปนเพศชาย จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41.84 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงประเภทของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภท
บุคลากรภายใน
นักศึกษา
ประชาชนทัว่ ไป
รวม

จํานวน
39
45
14
98

รอยละ
39.80
45.92
14.29
100.00

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนนักศึกษา จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ
45.92 บุคลากรภายใน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.80 และประชาชนทั่วไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอย
ละ 14.29 ตามลําดับ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอหนวยงานผูใหบริการ
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจตอหนวยงานผูใหบริการ
ความพึงพอใจตอหนวยงานผูใหบริการ

คาเฉลีย่

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการมีความคลองตัวและไมยุงยาก
2. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา
3. ใหบริการดวยความเสมอภาคตามลําดับ กอน-หลัง
4. ขั้นตอนในการใหบริการมีความชัดเจน ถูกตอง
ตามระเบียบ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
5. ใหบริการดวยความสุภาพ และเปนกันเอง
6. แตงกายเหมาะสม มีบคุ ลิกภาพและลักษณะทาทาง
ที่สุภาพ
7. มีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอมทีจ่ ะใหบริการ
8. มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบขอ
สงสัยไดตรงประเด็น ใหคาํ แนะนําและชวยแกปญ
 หา
ไดเหมาะสม
9. มีความชื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที เชน
ไมขอรับสิ่งตอบแทน
ดานสิง่ อํานวยความสะดวก
10. สถานที่ตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการ
เดินทางมารับบริการ
11. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ
12. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ
มีความชัดเจนและเขาใจงาย
ดานคุณภาพการใหบริการ
13. ไดรับบริการที่ตรงตามวัตถุประสงคของผูรบั บริการ
14. ไดรับการบริการที่สรางความประทับใจใหกบั ผูใช
บริการ
15. ผลการใหบริการในภาพรวม
รวม

4.24
4.16
4.30
4.21
4.27

สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
0.69
มาก
0.68
มาก
0.69
มาก
0.66
มาก
0.71
มาก

4.26
4.20
4.34

0.74
0.72
0.70

มาก
มาก
มาก

4.28
4.22

0.73
0.79

มาก
มาก

4.28

0.78

มาก

4.28
4.18

0.76
0.76

มาก
มาก

4.31
4.35

0.75
0.76

มาก
มาก

4.28
4.20
4.28

0.76
0.72
0.76

มาก
มาก
มาก

4.35
4.26

0.81
0.68

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมคี วามพึงพอใจตอหนวยงานในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เฉลี่ย 4.26 เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดา น คือ ดา นสิ่งอํานวย
ความสะดวก เฉลี่ย 4.28 ดานคุณภาพการใหบริการ เฉลี่ย 4.28 รองลงมาดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เฉลี่ย 4.26
และดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ เฉลี่ย 4.24 ตามลําดับ

ตอนที่ 3 ความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ตารางที่ 4 แสดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ

4.28
4.21

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.73
0.65

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก

4.32

0.78

มาก

4.30
4.24
4.20

0.76
0.82
0.76

มาก
มาก
มาก

4.29

0.85

มาก

4.24
4.27

0.84
0.81

มาก
มาก

4.31

0.85

มาก

4.24

0.76

มาก

4.26

0.78

มาก

ความเชือ่ มั่นเกีย่ วกับคุณภาพการใหบริการ

คาเฉลีย่

การเกิดประโยชนสุขของผูรบั บริการ
1. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานสนองตอบความตองการของ
ผูรับบริการอยางเหมาะสม
2. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสจุ ริต และ
โปรงใส
3. หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นของผูร ับบริการ
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ ภารกิจของรัฐ
4. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่เปนอยางดี
5. เจาหนาทีม่ ีความรู ความสามารถ และความชํานาญ
เหมาะสมกับงานทีร่ ับผิดชอบ
6. เจาหนาทีม่ ีความมุงมั่น ยินดี และเต็มใจใหบริการ
การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ
7. หนวยงานมีการใชเทคโนโลยี และอุปกรณตา ง ๆ
ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เชน ระบบ MIS,
ระบบ E-document, website เปนตน
8. สถานทีข่ องหนวยงานมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
ของผูร ับบริการ
รวม

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการใน
ภาพรวมอยู ใ นในระดับ มาก เฉลี่ ย 4.26 เมื่อวิเคราะหเปนรายประเด็น พบวา การเกิดประโยชนสุข ของ
ผูรับบริการ เฉลี่ย 4.28 รองลงมาการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ เฉลี่ย 4.27 และ
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เฉลี่ย 4.24 ตามลําดับ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการบริการ
1. มีจุดบริการใหมากและเพียงพอ
2. บริการและตอบขอสงสัยไดตรงกับที่ตองการ
3. ควรมีจุดบริการมากกวานี้
4. ควรมีปา ยแนะนําตามจุดตาง ๆ ใหมากขึ้น จะไดปฏิบัติไดถูกตอง
5. การตอบปญหาของเจาหนาที่ไมตรงที่ตองการ
6. ควรบริการใหรวดเร็วทันเวลา แนะนําใหมากกวานี้
7. การใหบริการใหทวั่ ถึงกับความตองการ ตอบปญหาไดตรงกับที่ตอ งการ ยิ้มแยมดี
8. บุคลากรมุงมั่นมากกวานี้ในการทํางาน
9. บริการใหมากกวานี้ ตอบขอสงสัยของคนที่มาติดตอไดตรงตามที่อยากรู
10. นาจะมีเกาอีร้ ับบริการมากกวานี้
11. เจาหนาทีค่ วรรับฟงความตองการของผูร ับบริการมากกวานี้
12. ควรบริการใหรวดเร็วและมีวธิ ีการขั้นตอนการดําเนินการติดไวแนะนําตามจุดตาง ๆ
13. ควรมีจดุ ที่บริการที่รอพักเวลามาติดตอเฉพาะงาน
14. ควรใหคาํ แนะนําหรือมีเจาหนาทีห่ ลาย ๆ จุดในการใหบริการ
15. ควรมีการใหการบริการที่เปนกันเองมากกวานี้ เจาหนาที่ตอบปญหาไดตรงกับสิง่ ที่ตองการ
ที่มาติดตอ
16. ควรบริการใหรวดเร็วและอํานวยความสะดวกใหกับผูม าติดตอบริการใหมากขึ้น

