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คุณภาพการให้บริการของส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เก็บข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของอาจารย์และนิสิตในการรับบริการของส านักงานเลขานุการ) 
 
หลักการและเหตุผล 

1. เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของอาจารย์และนิสิตที่ใช้บริการส านักงานเลขานุการ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 2. เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองส านักงานเลขานุการคณะ/ 
หน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัด 7 คุณภาพการให้บริการ  

- 7.1 ประเด็นความพึงพอในในการให้บริการ 
- 7.2 ประเด็นความไม่พึงพอใจในการให้บริการ 

 3. เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของส านักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน  แปลง
มาตราส่วนประเมินค่า เป็นน้ าหนักคะแนน ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้       

ตอบมากที่สุด     ให้คะแนน            5 คะแนน 
   ตอบมาก   ให้คะแนน            4 คะแนน 
      ตอบปานกลาง     ให้คะแนน            3 คะแนน      
   ตอบน้อย     ให้คะแนน            2 คะแนน 
   ตอบน้อยที่สุด       ให้คะแนน        1    คะแนน 
 แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือจัดอันดับของระดับความคิดเห็น และได้แปลความหมายใน การประเมินค่า
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใด  

ระดับความพึงพอใจ 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51 - 5.00    หมายถึง    พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 - 4.50    หมายถึง    พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51 - 3.50    หมายถึง    พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51 - 2.50    หมายถึง    พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 - 1.50    หมายถึง    พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 



-3- 

 

ระดับความไม่พึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51 - 5.00    หมายถึง    ไมพึ่งพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 - 4.50    หมายถึง    ไมพึ่งพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51 - 3.50    หมายถึง    ไมพึ่งพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51 - 2.50    หมายถึง    ไมพึ่งพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 - 1.50    หมายถึง    ไมพึ่งพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

   X      แทน        ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   S.D.  แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
 
ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ส ารวจความพึงพอใจได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการรับบริการส านักงาน
เลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน  
 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2  เพศหญิง 
    1.3  เพศทางเลือก  

 
120 
244 
3 

 
32.70 
66.49 
0.81 

 
รวม 367 100 
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      จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพศหญิง อันดับ 1 จ านวน 244 คน (ร้อยละ 66.49) อันดับ 2 
เพศชาย จ านวน 120 คน (ร้อยละ 32.70) และอันดับสุดท้าย เพศทางเลือก จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.81) 
 

ตาราง 2 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. กลุ่มงานที่รับบริการ 
    2.1  คณาจารย์ 
    2.2  นิสิต ชั้นปีที่ 1 
    2.3  นิสิต ชั้นปีที่ 2 
    2.4  นิสิต ชั้นปีที่ 3 
    2.5  นิสิต ชั้นปีที่ 4 
    2.6  นิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป  

 
15 
160 
60 
80 
50 
2 

 
4.09 
43.60 
16.35 
21.80 
13.62 
0.54 

รวม 367 100 
 

      จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 352 คน  จากนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จ านวน 4,007 คน โดยนิสิตชั้นปีที่ 1ส่วนมากใช้
บริการอันดับ 1 จ านวน 160 คน (ร้อยละ 43.60)  อันดับ 2 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 จ านวน 80 คน (ร้อยละ 21.80) 
อันดับ 3 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 16.35)  อันดับ 4 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 จ านวน 50 คน  
(ร้อยละ 13.62) และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มอาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  31 คน  
ตอบแบบสอบถามจ านวน 15 คน (ร้อยละ 4.09) รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 367 คน 
 
ตาราง 3 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ช่องทางการติดต่อขอใช้บริการ  
    3.1  ติดต่อด้วยตนเอง 

    3.2  ทางโทรศัพท/์แฟกซ์ 
    3.3  จดหมาย/หนังสือราชการ 
    3.4  E-mail, Facebook,line 
    3.5  เพจวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
    3.6เพจงานพัฒนานิสิต/เพจการบริการให้ค าปรึกษา 
(COPAG)  
      3.7 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
110 

- 
- 

85 
80 
92 
 

 
29.97 

- 
- 

23.16 
21.80 
25.07 

รวม 367 100 
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  จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากจะติดต่อขอใช้บริการติดต่อด้วยตนเอง จ านวน 110 คน 
(ร้อยละ 29.97) รองลงมา คือ ติดต่อทางเพจงานพัฒนานิสิต/เพจการบริการให้ค าปรึกษา (COPAG) จ านวน 
92 คน (ร้อยละ 25.07) ติดต่อทาง E-mail, Facebook,Line จ านวน 85 คน (ร้อยละ 23.16) เพจวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง จ านวน 80 คน (ร้อยละ 21.80 คน  

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการรับบริการต่อการของส านักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 
ตาราง 1 ความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการรับบริการของส านักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 
     

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ        
ความพึง
พอใจ 

1. ความพึงพอใจในการให้บริการ    
1.1  การให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 4.25 0.71 มาก 
1.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.27 0.71 มาก 
1.3  การให้บริการมีคุณภาพ 4.50 2.14 มาก 

1.4 จุดที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบและสะดวก 4.28 0.71 มาก 
1.5 ช่องทางในการให้บริการครอบคลุมเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ 

โซเซียลมีเดีย ฯลฯ 

4.26 0.71 มาก 

 1.6  อุปกรณ์ในการให้บริการมีความทันสมัย 4.24 0.71 มาก 
 1.7  ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง 4.25 0.71 มาก 
 1.8  มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 4.29 0.66 มาก 
 1.9 รับฟงัปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ   4.85 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.82 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่าความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการรับบริการของส านักงานเลขานุการ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35)  
 นิสิตมีความพึงพอใจในระดับ มาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อใน
รายด้านนิสิตมีความพึงพอใจในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเรียงล าดับรายข้อ ดังนี้ การให้บริการด้วยความเสมอ
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ภาคไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือ ให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน  
(ค่าคะแนน 4.27) การให้บริการมีคุณภาพ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.5) จุดที่ให้บริการมีความสะอาดเป็นระเบียบและ
สะดวก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28) ช่องทางในการให้บริการครอบคลุมเพียง เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ โซเซียลมีเดีย ฯลฯ  
อุปกรณ์ในการให้บริการมีความทันสมัย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24) ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง 
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25) มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29) รับฟังปัญหาหรือ
ข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85) 
  
ตารางที่ 2 ความไม่พึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการรับบริการของส านักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ        
ความไม่พึง

พอใจ 
2. ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานเลขานุการ    
 2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 1.03 0.16 น้อยที่สุด 
 2.2เจ้าหน้าที่มพีฤติกรรมการให้บริการไม่เหมาะสม(ความกระตือรือร้น
ความใส่ใจในการให้บริการ ความสุภาพอ่อนโยน 

1.01 0.10 น้อยที่สุด 

 2.3 การให้บริการตอบค าถาม / ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน 1.03 0.17 น้อยที่สุด 

 2.4 สถานที่การให้บริการไม่สะอาด/ไม่ปลอดภัย 1.00 0.00 น้อยที่สุด 
 2.5 เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการไม่เพียงพอ 1.00 0.05 น้อยที่สุด 

รวม 1.01 0.10 น้อยที่สุด 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ความไม่พึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการรับบริการของส านักงาน
เลขานุการ ภาพรวมความไม่พึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้อในรายด้านนิสิตมีความไม่พึงพอในระดับ น้อยที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ขั้นตอนการให้บริการไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และ การให้บริการตอบค าถาม / ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ไม่
ชัดเจน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.03) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการให้บริการไม่เหมาะสม(ความกระตือรือร้น
ความใส่ใจในการให้บริการความสุภาพอ่อนโยน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.01) และเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการไม่
เพียงพอ และสถานที่การให้บริการไม่สะอาด/ไม่ปลอดภัย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00)   
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
1) อยากให้เน้นการบริการให้ค าแนะน าออนไลน์มากๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
2) การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ค่อยทั่วถึง 
3) ตอบข้อความทางโซเชียลให้เร็วขึ้น 
4) บุคลากรที่ให้บริการควรยิ้มแย้มกับผู้มาติดต่อบ้าง 
5) อยากให้มีการบริการที่สะดวก ผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน จะสะดวกต่อการใช้บริการ หรือใครคนใดท่ี

ไม่สะดวกก็มาติดต่อด้วยตนเอง 
6) อยากให้มีการติดต่อปรึกษาที่เข้าถึงง่ายกว่านี้ 
7) เพ่ิมช่องทางการติดต่อให้เยอะและครอบคลุมกว่านี้ 
8) ดีมากครับ พัฒนาต่อไป 
9) ปรับปรุงเรื่องเสียงรบกวนในขณะที่เรียน 
10) ควรจัดเวลาที่เเน่นอนในการให้ค าตอบ 
11) เป็นบริการที่ดีใส่ใจให้นิสิต 
12) ควรมีเจ้าหน้ารับข้อมูลเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมง 
13) ท างานดีค่ะ 
14) อยากให้ตอบกลับผ่านช่องทางออนไลน์ให้รวดเร็วขึ้น 
15) อยากให้ระบบมีการพัฒนาตลอด 
16) บางคนไม่ได้ใส่ใจนิสิตในการให้ค าปรึกษา 

17) อยากให้สถานที่สะดวกมากกว่านี้  
18) ควรให้ค าตอบหรือค าปรึกษาที่ชัดเจนกว่านี้  
19) อยากให้ใส่ใจเรื่องการตอบข้อความให้เร็วกว่านี้   
20) อยากให้ส่งเรื่องกยศให้เร็วกว่านี้ค่ะ   
21) ไม่มีค่ะ เนื่องจากการติดต่อสอบถาม ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างรวดเร็ว    
22) พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางเพจหรือโซเชียล   
23) สัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยควรแรงกว่านี้   
24) มีการบริการช่องทางการติดที่ครอบคลุมมากขึ้นและติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น เป็นระเบียบ 
25) อยากให้เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มพูดเพราะ ใส่ใจในการตอบค าถามนิสิต และตอบค าถามของนิสิตทุกคนไม่ใช่

เงียบ 
26) เวลาเข้าไปสอบถามรายละเอียดอะไรจะมีพนักงานชาย 2-3 คนอยู่หน้าห้องค่อยพูดจาไม่ดีสื่อสารไม่

ชัดเจนพูดก็เสียงเบาพอถามก็ตะคอกใส่สีหน้าไม่มีบริการท างานไม่ผ่านด้านบริการควรปรับปรุงแก้ไข 
 

 


