รายงานสรุปผล
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2562
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
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บทสรุปผู้บริหาร
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Forms เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder) ของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในด้านการให้บริการเพื่อ นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซึ่งการประเมิน
จาแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บ ริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และ ผลการ
ประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงานในภาพรวม กลุ่ ม เป้ าหมายของการประเมิ น ในครั้งนี้ คื อ
ผู้ใช้บริการจานวน 100 คน โดยประเมินผ่าน Google Forms มีผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถาม จานวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 52
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริก ารหน่ ว ยงาน งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.98) ประกอบด้วย
1. เพศหญิง 42 คน (ร้อยละ 80.77) และ เพศชาย 10 คน (ร้อยละ 19.23)
2. บุคลากร 44 คน (ร้อยละ 84.62) และ อาจารย์ 8 คน (ร้อยละ 15.38)
3. รับบริการเรื่อง ให้ คาปรึกษางานประกันคุณภาพในภาพรวม 34 คน (ร้อยละ 65.38)
และให้คาปรึกษางานปรันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 7 คน (ร้อยละ 13.46)
4. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (𝑥̅ = 3.70) ระดับ มาก
5. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (𝑥̅ = 4.03) ระดับ มาก
6. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (𝑥̅ = 3.73) ระดับ มาก
7. ด้านคุณภาพการให้บริการ (𝑥̅ = 3.93) ระดับ มาก
8. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการในภาพรวม (𝑥̅ = 3.98) ระดับ มาก
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2562
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
ในการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ นั กศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒ นา
ภารกิจ/กระบวนงานของหน่วยงาน ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยได้แบ่งระดับความพึงพอใจ หรือ ระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น

1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

และกาหนดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อการแปลผล ดังนี้
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น
ระดับคะแนนเป็น

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 – 3 ดังนี้
1. ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ตาราง 2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
งานประคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
3. ตาราง 3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
งานประคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (จาแนกรายด้าน)
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ประเภทผู้ใช้บริการ
อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
อื่น ๆ (ไม่ระบุ)
รับบริการเรื่อง
เข้าร่วมประชุม โครงการ
ระบบออนไลน์
ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (ระดับอุดมศึกษา)
ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (ระดับอุดมศึกษา)
ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ระดับอุดมศึกษา)
ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพในภาพรวม
งานการเงิน
รวม

จานวน

ร้อยละ

10
42

19.23
80.77

8
44
-

15.38
84.62
-

1
2
3
1
3
7
34
1
52

1.92
3.85
5.77
1.92
5.77
13.46
65.38
1.92
100

จากตาราง 1 แบบประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริก ารหน่ว ยงาน งานประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 52 คน จากจานวนบุคลากรกลุ่ มเป้าหมาย
ทั้งหมด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 52 พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง 42 คน (ร้อยละ 15.38) และ เพศชาย 10 คน
(ร้อยละ 84.62)
2. ประเภทผู้ใช้บริการ บุคลากร 44 คน (ร้อยละ 84.62) และ อาจารย์ 8 คน
(ร้อยละ 15.38)
3. รับบริการเรื่อง ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพในภาพรวม 34 คน (ร้อยละ 65.38)
ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 7 คน
(ร้อยละ 13.46) ให้คาปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน และ
ระดับคณะ เท่ากัน 3 คน (ร้อยละ 5.77)
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ตาราง 2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
รายการ

แสดงค่าคะแนน, ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)
4
3
2
1

5
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่
8
22
ชัดเจน
(15.38) (42.31)
1.2 การให้บริการเป็นไปตาม
13
15
ระยะเวลาที่กาหนด
(25.00) (28.85)
รวม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
23
13
แทน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
(44.23) (25.00)
ชอบ เป็นต้น
2.2 สามารถให้คาชี้แจงและให้
18
17
คาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
(34.62) (32.69)
2.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
19
17
หน้าที่ และความพร้อมในการ
(36.54) (32.69)
ให้บริการ
2.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่
23
13
ดี และเป็นกันเอง
(44.23) (25.00)
รวม
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ป้าย/สัญลักษณ์/
12
13
ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
(23.08) (25.00)
3.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์
สาหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสาร
12
19
คาขอ ปากกา เครื่องคอมพิวเตอร์ (23.08) (36.54)
เป็นต้น
3.3 มีการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ทีน่ ั่ง
11
21
มีน้าดื่ม มีห้องสุขาทีส่ ะอาด เป็น (21.15) (40.38)
ต้น
รวม

20
(38.46)
22
(42.31)

ระดับ
̅
𝒙

1
1
3.67
(1.92) (1.92)
1
1
3.73
(1.92) (1.92)
3.70

S.D.
0.83

มาก

0.93

มาก

0.07

มาก

14
(26.92)

1
1
4.08
(1.92) (1.92)

0.99

มาก

15
(28.85)

1
1
3.96
(1.92) (1.92)

0.95

มาก

14
(26.92)

1
1
4.00
(1.92) (1.92)

0.95

มาก

0.96

มาก

0.02

มาก

15
(28.85)

-

1
4.10
(1.92)
4.03

25
(48.08)

1
1
3.65
(1.92) (1.92)

0.93

มาก

19
(36.54)

1
1
3.77
(1.92) (1.92)

0.90

มาก

18
(34.62)

1
1
3.77
(1.92) (1.92)

0.88

มาก

3.73

0.02

มาก
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รายการ
5

แสดงค่าคะแนน, ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)
4
3
2
1

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 การให้บริการได้รับตรงตาม
16
19
16
ความต้องการ
(30.77) (36.54) (30.77)
15
20
16
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้อง
(28.85) (38.46) (30.77)
รวม
 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการในภาพรวม
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการใน
18
17
16
ภาพรวม
(34.62) (32.69) (30.77)

-

-

ระดับ
̅
𝒙

1
3.94
(1.92)
1
3.92
(1.92
3.93
1
3.98
(1.92)

S.D.
0.89

มาก

0.88

มาก

0.01

มาก

0.92

มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก ( 𝑥̅ = 3.98 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5
อันดับแรกจากทุกด้าน พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจมากที่สุด เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดี
และเป็นกันเอง ( 𝑥̅ = 4.10 )
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ เป็นต้น ( 𝑥̅ = 4.08 )
3. มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และความพร้อมในการให้บริการ ( 𝑥̅ = 4.00 )
4. การให้บริการได้รับตรงตามความต้องการ ( 𝑥̅ = 3.94 )
5. ความครบถ้วน ถูกต้อง ( 𝑥̅ = 3.92 )
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ตาราง 3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (จาแนกรายด้าน)
ประเด็น
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการในภาพรวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับ

3.70
4.03
3.73
3.93
3.98

0.07
0.02
0.02
0.01
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
คื อ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ให้ บ ริ ก าร ( 𝑥̅ = 4.03 ) รองลงมา คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ( 𝑥̅ = 3.93 )
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ( 𝑥̅ = 3.73 และ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ( 𝑥̅ = 3.70 )
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จุดเด่นของหน่วยงาน
1. เจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ
2. มีการจัดงานที่เรียบร้อย เช่น การจัดอบรม สัมมนา
3. มีความพร้อม สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด มีความตั้งใจในการให้ข้อมูล ตอบคาถามที่ต้องการ
ทราบได้ครบถ้วน รวดเร็ว และตั้งใจทางานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
4. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีมีน้าใจให้บริการเป็นกันเอง
5. ผู้ให้บริการด้านระบบออนไลน์ มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบดีมาก
สิ่งที่หน่วยงานควรปรับปรุง
1. การให้ความสาคัญกับหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย
2. ความชัดเจนของแบบฟอร์มและตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรให้คาแนะนาในการดาเนินการประกันคุณภาพแก่หน่วยงาน คณะ วิทยาลัย มากขึ้น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจด้านที่มีค่าคะแนนต่าสุด 5 ลาดับ
(ระดับความพึงพอใจ 3.65 – 3.92) สิ่งที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
จะดาเนินการปรับปรุงพัฒนา ได้แก่
1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก : ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ : มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ : การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก : ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคาขอ
ปากกา เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง
มีน้าดื่ม มีห้องสุขาที่สะอาด เป็นต้น
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ : การให้บริการได้รับตรงตามความต้องการ
ดังนี้
5.1 มีการให้บริการตอบข้อหารือ/ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว
5.2 ให้ความรู้ทั่วถึง สอดคล้ องกับความต้องการ และครอบคลุมทุกกลุ่ มเป้า หมาย (ประชุม/
สัมมนา/อบรม)
5.3 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการ และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานได้จริง
5.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เต็มใจ
ให้บริการ เอาใจใส่และพยายามช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน
5.5 มีการสรุ ป รายงานผลการประชุม/สั มมนา/อบรม ครบถ้วนถูกต้องและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้
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5.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มีการชี้แจงความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน สกอ. และนาไปสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจน
แผนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมิน
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจด้านที่มีค่าคะแนนต่าสุด 5 ลาดับ ดังนี้
ลา
ข้อเสนอแนะ
ดับ
ปีการศึกษา 2562
1 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก :
ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริการ
2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ :
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
3 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ :
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก :
ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับ
ผู้รับบริการ เช่น เอกสารคาขอ ปากกา
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ มีการจัด
สิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น
ที่นั่ง มีน้าดื่ม มีห้องสุขาที่สะอาด เป็นต้น
5 ด้านคุณภาพการให้บริการ :
การให้บริการได้รับตรงตามความต้องการ

แผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน โดยใช้กระดานไวท์ เม.ย. 2563
บอร์ดที่มีอยู่ดัดแปลง
จัดทาป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการ ระบุระยะเวลาที่
พ.ค. 2563
ชัดเจน และติดประกาศแจ้ง
ภายในหน่วยงาน
กากับติดตามการให้บริการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
พ.ค. 2563
จัดหาตาแหน่ง/สถานที่สาหรับ
ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งสิ่ง
อานวยความสะดวกตามการ
เม.ย. 2563
ร้องขอจากผู้รับบริการ
รวบรวมคาถาม-คาตอบ และ
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์/คู่มือ

ต.ค. – ธ.ค.
2563

ผู้รับ
ผิดชอบ
ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน
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ภาคผนวก
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ช่องทางการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจาปีการศึกษา 2562 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Scan QR Code)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์

