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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อวิทยาลัยการศกึษา 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  

วิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัย

การศกึษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลงานการให้บริการ เพื่อน าข้อมูลผลการประเมินมา

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการได้อย่างมาประสิทธิภาพ 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 100 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริการ  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 เพศ 

 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 100 คน พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน  28 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 28 เป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72  

เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชาย 28 28 

2. หญิง 72 72 

รวม 100 100.00 

 

 

 

  28%

72%

เพศชาย

เพศหญิง
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 1.2 อายุ 

 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 100 คน พบว่า  อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี  

มากที่สุด จ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 41   รองลงมาคือ อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 27 คน  

คิดเป็นร้อยละ 27, อายุ 41-50 ปี จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 23, อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 7 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดับ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 20 ปี 2 2 

2. 20-30 ปี 41 41 

3. 31-40 ปี 27 27 

4. 41-50 ปี 23 23 

5. 50 ปีขึ้นไป 7 7 

รวม 100 100.00 
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 1.3 การศึกษา 

 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 100 คน พบว่า วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  

มากที่สุด จ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  

31 คน  คิดเป็นร้อยละ 31, วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 27 และ  

วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 5 5 

2. ปริญญาตรี 31 31 

3. ปริญญาโท 37 37 

4. ปริญญาเอก 27 27 

รวม 100 100.00 
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 1.4 สถานะ 

 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 100 คน พบว่า สถานะ นิสิต มากที่สุด จ านวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24, 

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 17 และบุคคลทั่วไป จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 11 

ตามล าดับ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. นสิิต 48 48 

2. บุคลากร สายวิชาการ 24 24 

3. บุคลากร สายสนับสนุน 17 17 

4. บุคคลทั่วไป 11 11 

รวม 100 100.00 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการบรกิาร 

 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา  โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการวิทยาลัยการศึกษา โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านกระบวนการในการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

4) ด้านผลงานการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 

2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการประเมินมีความหมายดังนี้ 

  5.00 – 4.50  หมายถึง  มากที่สุด 

  4.49 – 3.50 หมายถึง มาก 

  3.49 - 2.50 หมายถึง ปานกลาง 

  2.49 – 1.50 หมายถึง น้อย 

  1.49 – 0.00 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

1) ด้านกระบวนการในการให้บริการ 

ประเด็น �̅� S.D. ระดับ 

1. มีขัน้ตอนการบริการกระชับและชัดเจน 4.57 0.59 มากที่สุด 

2. ให้บริการเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 4.69 0.53 มากที่สุด 

3. มีขัน้ตอนการให้บริการที่เข้าใจและปฏิบัติง่าย 4.59 0.57 มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการด าเนินการมคีวามเหมาะสม 4.57 0.62 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 0.04 มากที่สุด 
 

การประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการในการให้บริการ ในครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

100 คน โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผูต้อบแบบประเมินได้ ดังนี้ 

- มีขัน้ตอนการบริการกระชับและชัดเจน      ค่าเฉลี่ย 4.57 

- ให้บริการเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน     ค่าเฉลี่ย 4.69 

- มีขัน้ตอนการใหบ้ริการที่เข้าใจและปฏิบัติง่าย     ค่าเฉลี่ย 4.59 

- ระยะเวลาในการด าเนินการมีความเหมาะสม     ค่าเฉลี่ย 4.57 

สรุปได้ว่า ภาพรวมของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการในการให้บริการ ในระดับ  

“มากที่สุด”   
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

ประเด็น �̅� S.D. ระดับ 

1. เจ้าหน้าที่ตอบค าถามหรือการให้ค าแนะน าอย่างดี 4.69 0.53 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่มอีัธยาศัยในการให้บริการ 4.73 0.53 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่มคีวามกระตอืรอืร้นในการให้บริการ 4.73 0.51 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่รับฟังข้อค าถามอย่างเต็มใจ 4.68 0.55 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมตามกาลเทศะ 4.76 0.45 มากที่สุด 

6 เจ้าหน้าที่มคีวามซื้อสัตย์สุจรติในการปฏิบัติหนา้ที่ 4.76 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.73 0.04 มากที่สุด 

 

การประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการในการให้บริการ ในครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

100 คน โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผูต้อบแบบประเมินได้ ดังนี้ 

- เจ้าหนา้ที่ตอบค าถามหรอืการให้ค าแนะน าอย่างดี    ค่าเฉลี่ย 4.69 

- เจ้าหนา้ที่มอีัธยาศัยในการให้บริการ     ค่าเฉลี่ย 4.73 

- เจ้าหนา้ที่มคีวามกระตอืรอืร้นในการให้บริการ    ค่าเฉลี่ย 4.73 

- เจ้าหนา้ที่รับฟังข้อค าถามอย่างเต็มใจ     ค่าเฉลี่ย 4.68 

- เจ้าหนา้ที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมตามกาลเทศะ  ค่าเฉลี่ย 4.76 

- เจ้าหนา้ที่มคีวามซือ้สัตย์สุจรติในการปฏิบัติหนา้ที่    ค่าเฉลี่ย 4.76 

สรุปได้ว่า ภาพรวมของผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในระดับ “มากที่สุด”   
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็น �̅� S.D. ระดับ 

1. จดัสถานที่เหมาะสมกับการให้บริการ 4.65 0.52 มากที่สุด 

2. มีช่องทางการตดิต่อ ประสานงาน และสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 4.70 0.50 มากที่สุด 

3. มีวสัดอุุปกรณส์ านักงานเช่น ปากกา ดินสอ ปากกาลบค าผิด เปน็ต้น  

ไว้บริการอย่างเพียงพอ 4.58 0.59 
มากที่สุด 

4. มีการจัดทีน่ั่งพักรอไวอ้ยา่งเพียงพอ 4.67 0.59 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.65 0.04 มากที่สุด 

 

การประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการในการให้บริการ ในครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

100 คน โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผูต้อบแบบประเมินได้ ดังนี้ 

- จัดสถานที่เหมาะสมกับการให้บริการ     ค่าเฉลี่ย 4.65 

- มีช่องทางการติดตอ่ ประสานงาน และสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.70 

- มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเช่น ปากกา ดินสอ ปากกาลบค าผิด เป็นต้น ไว้บริการอย่างเพียงพอ

 ค่าเฉลี่ย 4.58 

- มีการจัดที่นั่งพักรอไว้อย่างเพียงพอ     ค่าเฉลี่ย 4.67 

สรุปได้ว่า ภาพรวมของผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับ “มากที่สุด”   
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4) ด้านผลงานการให้บรกิาร 

ประเด็น �̅� S.D. ระดับ 

1 มคีวามถูกต้องในการให้บริการ 4.64 0.56 มากที่สุด 

2 มีความรวดเร็วในการให้บริการ 4.60 0.62 มากที่สุด 

3 ให้บริการตรงกับความตอ้งการ 4.65 0.56 มากที่สุด 

4 ให้บริการอย่างตอ่เนื่องจนเสร็จสิน้ภารกิจ 4.73 0.57 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.66 0.03 มากที่สุด 

 

การประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการในการให้บริการ ในครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

100 คน โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผูต้อบแบบประเมินได้ ดังนี้ 

- มีความถูกต้องในการให้บริการ      ค่าเฉลี่ย 4.64 

- มีความรวดเร็วในการให้บริการ      ค่าเฉลี่ย 4.60 

- ให้บริการตรงกับความตอ้งการ      ค่าเฉลี่ย 4.65 

- ให้บริการอย่างตอ่เนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ     ค่าเฉลี่ย 4.73 

สรุปได้ว่า ภาพรวมของผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจในด้านผลงานการใหบ้ริการในระดับ “มากที่สุด”  
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปี 2564 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับ 

1. ด้านกระบวนการในการใหบ้ริการ 4.61 0.04 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.73 0.04 มากที่สุด 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.65 0.04 มากที่สุด 

4. ด้านผลงานการให้บริการ 4.66 0.03 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.66 0.01 มากที่สุด 

 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปี 2564 

ทั้ง 4 ด้านดังน้ี 
 

1. ด้านกระบวนการในการให้บริการ ได้แก่ มีขั้นตอนการบริการกระชับและชัดเจนให้บริการ

เป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนการให้บริการที่เข้าใจและปฏิบัติง่าย และมีระยะเวลา 

ในการด าเนินการมีความเหมาะสม สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

คิดเป็นรอ้ยละ 4.61 

 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตอบค าถามหรือการให้ค าแนะน าอย่างดี  

เจ้าหนา้ที่มอีัธยาศัยในการใหบ้ริการ เจ้าหนา้ที่มคีวามกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ เจ้าหน้าที่รับฟังข้อ

ค าถามอย่างเต็มใจ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมตามกาลเทศะ และเจ้าหน้าที่มี

ความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน อยู่ในระดับ มาก

ที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 4.73 

4.61

4.73

4.65
4.66

0.04

0.04

0.04 0.03

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

4.8

1. ด้านกระบวนการในการ

ให้บรกิาร

2 ด้านเจา้หน้าที่ผู้ใหบ้รกิาร 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4 ด้านผลงานการใหบ้รกิาร

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ จัดสถานที่เหมาะสมกับการให้บริการ มีช่องทางการ

ติดต่อ ประสานงาน และสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเช่น ปากกา ดินสอ 

ปากกาลบค าผิด เป็นต้น ไว้บริการอย่างเพียงพอ และมีการจัดที่นั่งพักรอไว้อย่างเพียงพอ สรุ ปคว าม

พึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 4.65 

 4. ด้านผลงานการให้บริการ ได้แก่ มีความถูกต้องในการให้บริการ มีความรวดเร็วใน 

การให้บริการ ให้บริการตรงกับความต้องการ และให้บริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ  

สรุปความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 4.66 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปี 2564  

พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา ระจ าปี 2564 

อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 4.66 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. ดเียี่ยมทุกอย่าง 

2. บริการระบบ ค านึงถึงคุณภาพการศกึษาเป็นหลัก 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา 
 

 



 13 

 



 14 

 
 



 15 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยการศึกษา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบรกิาร 
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