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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 
 
 ค ำนวณค่ำเฉลี่ย (Mean) ของแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรจำกกองกิจกำรนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ 
(Google Form)  เพ่ือหำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ต่อกองกิจกำรนักศึกษำ แล้วน ำมำแปลควำมหมำยโดยเทียบกับเกณฑ์ประมำณค่ำตำมแนวทำงของบุญชม  ศรี
สะอำด และบุญส่ง  นิลแก้ว (บุญชม  ศรีสะอำด, 2535) และของเบสท์ (Best, 1997) ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 
 ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
 ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
ก. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

1. ประเภทบุคคลที่ตอบแบบสอบถำม 
     - นักศึกษำ      จ ำนวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.79 
     - ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.07 
     - บุคคลภำยนอก     จ ำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.76 
 - ศิษย์เก่ำ      จ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.38 
2. เพศ        
 - ชำย  จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.83 
 - หญิง  จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 75.17 
3. อำยุ     
 - อำยุ 18 - 22 ป ี จ ำนวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.79 
 - อำยุ 23 - 28 ปี  จ ำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.76 
 - อำยุ 29 - 34 ปี  จ ำนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.90 
 - อำยุ 35 - 40 ปี  จ ำนวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.17 
 - อำยุ 41 ปีขึ้นไป  จ ำนวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.38 
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ข. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ ค่าเฉลี่ยตามประเภทบุคคล ระดับคะแนน 
นักศึกษา 
78 คน 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ 61 คน 

บุคคล 
ภายนอก 
4 คน 

ศิษย์เก่า 
2 คน 

ค่าเฉลี่ย 
– 
X 

ค่า 
S.D. 

การ 
แปลผล 

1. กำรให้บริกำรรวดเร็ว เหมำะสมกับสภำพงำน 3.94 3.87 3.75 5.00 4.14 0.58 มำก 
2. เจ้ำหน้ำที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 3.81 4.05 4.00 5.00 4.22 0.53 มำก 
3. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ อธิบำย ตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงชัดเจน 3.96 4.07 4.00 5.00 4.26 0.50 มำก 
4. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ให้กำรช่วยเหลือในกำรท ำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 3.86 4.15 4.00 4.50 4.13 0.28 มำก 
5. กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรงำนกิจกำรนักศึกษำ 3.92 3.97 3.75 5.00 4.16 0.57 มำก 
6. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรบริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งเต็มเวลำ นอกเวลำ 3.99 3.74 3.75 4.50 4.00 0.36 มำก 
7. ควำมชัดเจนของกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ในสื่อต่ำง ๆ 3.92 3.89 3.75 4.50 4.02 0.33 มำก 
8. ข้อมูลที่เก่ียวข้องมีควำมถูกต้อง ชัดเจน 3.86 4.02 3.75 5.00 4.16 0.57 มำก 
9. กำรให้บริกำรมีคุณภำพ 3.81 4.05 3.75 5.00 4.15 0.58 มำก 
10. สถำนที่ให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.87 3.84 3.50 4.00 3.80 0.21 มำก 
11. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ 4.03 3.84 3.75 4.50 4.03 0.33 มำก 
12. กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 3.81 3.93 3.75 4.50 4.00 0.34 มำก 
13. ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม/โครงกำร 3.94 3.64 3.75 5.00 4.08 0.62 มำก 
14. กำรจัดกิจกรรมสอดคล้องต่อควำมต้องกำร 3.97 3.66 3.75 5.00 4.10 0.62 มำก 
15. ประโยชน์ที่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในระหว่ำงศึกษำหรือเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 4.03 3.87 4.00 4.50 4.10 0.28 มำก 
        

โดยภาพรวม     4.09 0.45 มำก 
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จากตาราง พบว่า ผู้เข้ำมำตอบแบบประเมินมีจ ำนวนทั้งหมด 145 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 - 30 มิถุนำยน 2564) นักศึกษำ จ ำนวน 78 คน (ร้อยละ 53.79) รองลงมำคือ 
ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 61 คน (ร้อยละ 42.07) บุคคลภำยนอก จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 2.76) และ ศิษย์เก่ำ จ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.38) แบง่เป็น
เพศชำย จ ำนวน 36 คน (ร้อยละ 24.83) เพศหญิง 109 คน (ร้อยละ 75.17) และมีช่วงอำยุอยู่ระหว่ำง 18 - 22 ปี จ ำนวน 78 คน (ร้อยละ 53.79) อำยุ 23 - 28 ปี จ ำนวน 
4 คน (ร้อยละ 2.76) อำยุ 29 - 34 ปี จ ำนวน 10 คน (ร้อยละ 6.90) อำยุ 35 - 40 ปี (ร้อยละ 15.17) อำยุ 41 ปีขึ้นไป จ ำนวน 31 คน (ร้อยละ 21.38)  

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร จ ำนวน 145 คน พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 โดยในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำแนะน ำ อธิบำย ตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 เจ้ำหน้ำที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 และด้ำนที่มีผลกำร
ประเมินต่ ำสุด คือ ด้ำนสถำนที่ให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80  
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2. ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา 
    - กลุ่มส ำหรับให้ค ำแนะน ำนักศึกษำใหม่ 
    - มีสุนัขอยู่โรงอำหำร 
    - กำรใช้วำจำไม่สุภำพต่อกำรให้บริกำรนักศึกษำ 
    - สถำนที่หน้ำห้องควรจะสะอำด ไม่ควรมีถำดอำหำรสุนัขวำง 
    - ระบบอินเตอร์เน็ต ควำมพร้อมของห้องเรียน 
    - กำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำ 
    - ระยะเวลำในกำรช ำระค่ำเทอม ค่ำประกัน 
    - กำรประชำสัมพันธ์ 
    - เรื่อง กยศ. อยำกให้ชี้แจงละเอียดกว่ำนี้ 
    - กิจกรรม 
 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา 
    - จัดที่ให้สุนัขอยู่ 
    - ปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ ำท่ีช ำรุดเสียหำย 
    - ขยำยเวลำในกำรช ำระค่ำเทอม 
    - ควรจัดกิจกรรม 
 

4. ข้อร้องเรียน ค าติชม และข้อเสนอแนะ 
    - พ่ี ๆ เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเป็นกันเอง 
    - แจ้งข่ำวสำรชัดเจนดี ใส่ใจดี 
    - ดีทุกอย่ำงแล้วไม่มีค ำติชมใด ๆ 
    - พัฒนำต่อไปเรื่อย ๆ  
    - รวดเร็ว ประสำนงำนมีควำมชัดเจน ขอให้เป็นแบบนี้ไปตลอด 
    - ปรับปรุงห้องเรียน 
    - ระบบดูรำยงำนผลกำรศึกษำเกิดขัดข้องบ่อย 
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5. ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ และข้อร้องเรียน ค าติชม และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน 
    - ระบบอินเตอร์เน็ต ควำมพร้อมของห้องเรียน 
    - ระยะเวลำในกำรช ำระค่ำเทอม ค่ำประกัน 
    - กำรประชำสัมพันธ์ 
    - ปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ ำท่ีช ำรุดเสียหำย 
    - ขยำยเวลำในกำรช ำระค่ำเทอม 
    - ระบบดูรำยงำนผลกำรศึกษำเกิดขัดข้องบ่อย 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 


