
ผลการสํารวจความพงึพอใจ 

ในคุณภาพการให้บริการของ 

สํานักงานสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ประจําปี 2558-2559  





แบ่งกลุ่มตวัอย่าง 

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

จัดทําแบบสอบถาม 2 ชุด 

สําหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

เร่ิมส่งแบบสอบถามตั้งแต่ 

เดือนกนัยายน  2559 

- รวบรวมแบบสอบถาม

- นําข้อมูลเข้าโปรแกรม SPSS

- ประมวลผลค่าเฉลีย่ความ

พงึพอใจในแต่ละข้อคาํถาม

- สรุปผล 

กลุ่มที ่1 : 

กรรมการสภามหาวทิยาลยั

จํานวน  26  คน   

ตอบกลบัมา 14 คน 

53.85% กลุ่มที ่2 : ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงานภายใน 

มช.   จํานวน  75  คน   

ตอบกลบัมา  62 คน 

82.67% 

งานนโยบายและ

ประเมนิผลฯ 



        การประเมินค่าความพึงพอใจใช้วิธีการ Likert Scale  โดยให้ค่าความพงึพอใจ

ต่อการใช้บริการ  มี 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 สามารถประเมินระดับความพึงพอใจของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดงันี ้

การแปลความหมาย  ไดก้าํหนดช่วงคะแนนเพ่ือแสดงแทนค่าความคิดเห็น ดงัน้ี 

 1.00 – 1.50   หมายถึง    ค่าความพึงพอใจเฉล่ียต่อคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั   น้อยทีสุ่ด 

 1.51 – 2.50   หมายถึง    ค่าความพึงพอใจเฉล่ียต่อคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั   น้อย 

 2.51 – 3.50   หมายถึง    ค่าความพึงพอใจเฉล่ียต่อคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั   ปานกลาง 

 3.51 – 4.50   หมายถึง    ค่าความพึงพอใจเฉล่ียต่อคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั   มาก 

 4.51 – 5.00   หมายถึง    ค่าความพึงพอใจเฉล่ียต่อคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั   มากทีสุ่ด 







ผลการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของ 

“สํานักงานสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจําปี 2558-2559 

และการเปรียบเทียบความพงึพอใจฯ กบัปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557)” 



1. ความพงึพอใจของกลุ่มกรรมการสภามหาวทิยาลยัเชียงเชียงใหม่

ประเดน็ที ่1 : ความพงึพอใจเฉลีย่ทีม่ีต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00 4.67 4.67 4.73 

4.00 

4.93* 4.93* 
4.79 

4.42 

ป 2557 

ป 2558-2559 

1.1. ความสะดวก  

รวดเร็วในการใหบริการ 

ตามท่ีขอ 

1.2 ความชัดเจน และ

ความครบถวน/ถูกตอง

ของขอมูลท่ีใหบริการ

ตามท่ีขอ 

1.3 การติดตอ

ประสานงาน และการ

ติดตามผล/แจงผลการ

ใหบริการตามท่ีขอ 

1.4 การนําเสนอขอมูลใน 

Web Site มเีนื้อหาท่ี

นาสนใจ/สอดคลองกับ

ความตองการ 



ประเดน็ที ่2 : ความพงึพอใจเฉลีย่ทีม่ีต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรทีใ่ห้บริการ 

0.00

1.00
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4.00

5.00
4.87 4.67 4.67 

4.86* 
4.71 4.71 

ป 2557 

ป 2558-2559 

2.1 เจาหนาท่ีมจีติ

บริการ มคีวาม

กระตอืรือรน และเอาใจ

ใสในการใหบริการ  

2.2 เจาหนาท่ีมคีวามรู/

ความเช่ียวชาญในงาน 

และตอบขอซักถามไดด ี

2.3 เจาหนาท่ีสามารถ

ชวยแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้น

ไดเปนอยางด ี



ประเดน็ที ่3 : ความพงึพอใจเฉลีย่ทีม่ีต่อส่ิงอาํนวยความสะดวก 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00 4.60 

4.33 
4.60 4.40 

4.64 4.64 
4.79* 4.79* 

ป 2557 

ป 2558-2559 

3.1 อุปกรณและ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 

ทีใ่หบริการในหองประชุม 

3.2 ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทีใ่หบริการ 

ในหองประชุม 

3.3 บริเวณ/สถานที่

รับประทานอาหารสะอาด 

รมร่ืน มคีวามเหมาะสม 

3.4 ความสะอาดของหองน้ํา 

และอุปกรณในหองน้ํา 



 ประเดน็ที ่4 : ความพงึพอใจเฉลีย่ต่อผลของการให้บริการ 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00 4.73 4.80 4.73 4.87 

4.40 
4.53 

4.73 4.93* 4.79 4.79 4.79 
4.57 

4.79 4.79 

ป 2557 

ป2558-2559 

4.1 ดานการ

ประสานงานเรื่อง

กําหนดการประชุม

สภาฯ และการ

เดินทาง 

4.2 ดานระเบียบ

วาระและเอกสาร

ประกอบการ

ประชุม 

4.3 ดานการ

เขยีนรายงาน/

การสรุปมติการ

ประชุมสภา

มหาวทิยาลัย 

4.4 ดานการ

ใหบรกิารเรื่อง

อาหาร 

เครื่องด่ืม และ

อาหารวาง 

4.5 ดานการ

จัดทําขอมูล

ประกอบการ

ประเมินผลการ

บรหิารงานของ

หัวหนาสวนงาน 

4.6 ดานการทํา

หนาท่ีฝาย

เลขานุการของ

คณะกรรมการชดุ

ตางๆ 

4.7 ผลงานการ

ใหบรกิารของ

สํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยโดย

ภาพรวม 



2. ความพงึพอใจของกลุ่มผู้บริหารมหาวทิยาลยั ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/หัวหน้า

หน่วยในสํานักงานมหาวทิยาลยั และเลขานุการส่วนงาน   

ประเดน็ที ่1 : ความพงึพอใจเฉลีย่ทีม่ีต่อกระบวนการ/ขั้นตอน/ผลของการให้บริการ 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

4.51 4.53 4.51 4.43 4.51 4.42 4.45 4.49 
4.47 4.46 4.43 4.38 4.51 4.47 

4.52* 
4.40 

ป 2557 

ป2558-2559 

1.1 การใหบริการ

ตามท่ีขอมีความ

สะดวก และรวดเร็ว

ในการใหบริการ  

1.2 ผลการ

ใหบริการตามท่ีขอ

มีความถูกตองและ

ตรงกับสิ่งท่ีทาน

คาดหวัง 

1.3 การติดตามผล

และการแจ้งผลการ

ให้บริการเร่ืองตา่งๆ 

ตามท่ีขอ 

1.4 การตดิตอ

ประสานงานเรื่อง

การนําวาระเขาท่ี

ประชุมสภา

มหาวทิยาลัย 

1.5 การแจงผลมติ

ท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลัยให

สวนงานหรอื

ผูเก่ียวของท่ีเปน 

     ทางการมีความ

ครบถวน ชัดเจน 

และตรงประเด็น 

1.6 การใชประโยชน

จาก “สรุปมตกิาร

ประชุมสภา

มหาวทิยาลัย” ท่ี

เผยแพรบน 

     Web Site ของ

สํานักงานสภา

มหาวทิยาลัย 

1.7 การใชประโยชน

จาก “กฎระเบียบ 

ขอบังคับ หรอื

ขอมูลตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับขอ 

     กฎหมาย” ท่ี

เผยแพรบน Web 

Site ของสํานักงาน

สภามหาวทิยาลยั 

1.8 กระบวนการ/

ขัน้ตอน/ผลของการ

ใหบริการของ

สํานักงานสภาฯ 

โดยภาพรวม 



ประเดน็ที ่2 : ความพงึพอใจเฉลีย่ทีม่ีต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรทีใ่ห้บริการ 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00 4.60 4.66 4.63 
4.56 4.60 4.60* 4.60* 

4.53 4.47 4.47 

ป 2557 

ป 2558-2559 

2.1 เจาหนาท่ีมีจิต

บริการ มีความ

กระตอืรอืรน และเอา

ใจใสในการใหบริการ 

2.2 เจาหนาท่ีพูดจา

สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส 

มีความเปนกันเอง 

2.3 เจาหนาท่ีให

คําแนะนํา คําปรึกษา 

และตอบขอซักถามไดดี 

2.4 เจาหนาท่ีสามารถ

ชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

ไดเปนอยางด ี

2.5 การใหบริการของ

เจาหนาท่ีโดยรวมตามท่ี

ทานไดสัมผัสหรอืมี

ประสบการณตรง 



มีความพงึพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการ

ของสํานักงานสภามหาวทิยาลยั 
 

การส่งเสริมให้บุคลากรสํานักงานสภาฯ   

ทํางานวชิาการด้านการบริหารจัดการ/กฎหมาย 

ของมหาวทิยาลยั 

ขอให้รักษามาตรฐานการทํางานที่ดนีีไ้ว้   

ให้เป็นระเบียบปฏิบัตใินอนาคตนานเท่านาน 

ควรมนีโยบายและแผนปฏบิัตกิารให้มผู้ีทีส่ามารถ 

ทาํงานทดแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวทิยาลยั และ

หัวหน้างาน  ในกรณทีีหั่วหน้าฯ ไม่อยู่หรือเกษยีณอายุ

ราชการ  เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  

จากกลุ่มกรรมการสภามหาวทิยาลยั 



จากกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายใน มช. 

 

   หัวหน้าสํานักงานสภา  

   มหาวทิยาลยั มอีธัยาศัยดี  

ให้ข้อมูลทีเ่ป็นข้อสงสัยได้

ชัดเจนครบถ้วน 

 
บุคลากรของสํานักงานสภาฯ  

      ทุกคนมจีติบริการในการ  

    ทาํงานอย่างดยีิง่ มคีวามละเอยีด   

     รอบคอบถี่ถ้วนในการทาํงานมาก 

การค้นหา การเข้าถึงกฎ ระเบียบ   

              ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง    

              เป็นไปได้ยาก อยากให้รูปแบบ

การสืบค้นของราชกจิจานุเบกษา น่าจะ

เหมาะสมและใช้งานได้ง่ายยิง่ขึน้ 

            เวบ็ไซต์ของ 
สํานักงานสภามหาวทิยาลยัมีประโยชน์
สูงสุดในการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ  
            และประกาศ 

เพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการ 
       ของบุคลากร   ตลอดจน 

อาํนวยความสะดวกให้กบั 
คณะหน่วยงานมากยิง่ขึน้ 

ข้อบังคบั ระเบียบ ประกาศฯ น่าจะ

มกีารจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ และ

ลาํดับใหม่ เก่า 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  
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Present by : VARAWAN   PANYANA 
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