
 



 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดอืน) 

 วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นเพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี

ต่อการให้บริการของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา และ

เป็นแนวทางในการให้บริการ   

 แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลความคาดหวัง ขอ้เสนอแนะ และค าชมเชย 

 

 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ประเภทผู้รับบริการ 

    ผูบ้ริหาร                     จ านวน   6  คน (9%)     

    บุคลากร สายวิชาการ    จ านวน   5  คน (7%) 

    บุคลากร สายสนับสนุน  จ านวน  29 คน (54%) 

    นิสติ                          จ านวน 34  คน (30%) 

    อื่นๆ โปรดระบุ             จ านวน   3  คน (0%) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที่ 1 ประเภทผู้รับบริการ 

 

2. ประเภท ผู้รับบริการ อื่นๆ 

    ศษิย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ จ านวน  1 คน  

    คนส่งเอกสาร   จ านวน 2 คน 

 

3. สังกัด 

    หนว่ยงานที่ด าเนินการประเมินฯ จ านวน 77 หน่วย ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวนผู้ประเมิน 

กองกลาง 2 

กองการเจ้าหน้าที่ 2 

กองคลัง 1 

กองแผนงาน 1 

กองกฎหมายและทรัพย์สิน 1 

กองพัฒนาคุณภาพและนิสิตพิการ 2 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 7 

ส านักงานอธิการบดี 2 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 8 

คณะเภสัชศาสตร์ 1 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

วิทยาลัยการศกึษา  1 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ) 39 

ร้านขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 

ศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 1 

ส่งเอกสาร 2 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บรกิาร 

4. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร (Process) 

ประเด็น  ̅ ระดับ 

1. มีการแนะน าขัน้ตอนการรับบริการในเรื่องต่าง ๆ ชัดเจน 4.31 มาก 

2. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.26 มาก 

3. ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 4.29 มาก 

4. การบริการมขีั้นตอนไม่ยุ่งยาก 4.29 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.38 มาก 

 

 
ภาพที่ 2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (Process) 

5. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร (People) 

ประเด็น  ̅ ระดับ 

1. ความเหมาะสมบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ (อัธยาศัยดี มี

ความกระตอืรอืร้น) 4.34 

มาก 

2. การให้ค าแนะน า/ข้อมูลมีความชัดเจน 4.25 มาก 

3. มีความรูค้วามสามารถในการให้บริการ 4.31 มาก 

4. การอ านวยความสะดวก 4.30 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.30 มาก 

 

 
ภาพที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (People) 



 

 

6. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Physical Evidence) 

ประเด็น  ̅ ระดับ 

1. ความพร้อมของอุปกรณ์/เอกสารที่ให้บริการ 4.42 มาก 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริการ 4.44 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.43 มาก 

 

 
ภาพที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Physical Evidence) 

 

7. ด้านคุณภาพการให้บริการ (Service quality) 

ประเด็น  ̅ ระดับ 

1. ความตั้งใจจากผู้ใหบ้ริการ ที่ถูกน าเสนอออกมาเป็น

รูปธรรมที่ท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้

ชัดเจน (tangibility) 4.23 

มาก 

2. การให้บริการมีความถูกต้อง เหมาะสม สม่ าเสมอ ท าให้

ผูร้ับบริการรูส้ึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถ

ให้ความไว้วางใจได้ (reliability) 4.30 

มาก 

3. ความเต็มใจที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงทีผูร้ับบริการสามารถเข้ารับ

บริการได้งา่ย และได้รับความสะดวกจากการใชบ้ริการ 

(responsiveness) 4.32 

มาก 

4. ความสามารถในการใหบ้ริการและตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มกีริยา

มารยาทที่ด ีใช้การติดต่อสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ (assurance) 4.32 

มาก 

5. การดูแลเอาใจใส่ผูร้ับบริการตามความต้องการที่แตกต่าง

ของผู้รับบริการ (empathy) 4.22 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 มาก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ (Service quality) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย 

8. ท่านคาดหวังต่อการให้บริการของวิทยาลัยการจัดการอย่างไร 

    8.1 คาดหวังที่จะได้รับความประทับใจในทุกครั้งที่ใช้มาบริการ 

    8.2 การพัฒนาด้านเครื่องมอืที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่ดขีึน้ 

    8.3 สามารถใหบ้ริการแบบออนไลน์ได้ทุกบริการ เช่น การส่งเอกสาร เป็นต้น 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บรกิาร 

    9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอให้เปลี่ยนใหม่ เพื่อการใช้งานที่มีคุณภาพ และรวดเร็วในการใชง้านปัจจุบัน 

 สามารถใช้ SPSS ได้วเิคราะห์ข้อมูลได้ 

    9.2 มกีระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ทีชั่ดเจน เป็นปัจจุบันและสามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง จากระบบ

 ออนไลน์ เพื่อลดค าถามจากนิสิต  

    9.3 ปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

 

10. ค าชมเชยการให้บริการ 

    10.1 ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยดี ให้ความช่วยเหลือและประสานงานได้ดีเยี่ยม 

    10.2 เจ้าหนา้ที่สว่นใหญ่ให้ความเป็นกันเองกับนิสติ รู้สกึถึงการเป็นครอบครัวเดียวกัน อบอุ่นที่ได้พบ 

    10.3 อาจารย์กับเจ้าหนา้ที่ทุกคนใหค้วามรว่มมอืดี ช่วยสนับสนุนนิสติ ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลประกอบ 

 

 


