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มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ดังนี้ 
1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รายงานผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. รายงานผลให ้บร ิการของผ ู ้ร ับบร ิการและผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียของส  าน ักบร ิหารและพัฒนาว ิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565  

- Link ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ https://kku.world/lib65  
- ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
- ด้านกระบวนการให้บริการ 
- บุคลากรผู้ให้บริการ 
- ด้านสภาพทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 

https://kku.world/lib65
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2. รายงานผลการประเม ินแบบสอบถามความค ิด เห ็นต ่อการบร ิการ  โรงพยาบาลศร ีนคร ินทร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โรงพยาบาลศรี
นครินทร ์ 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

95.26 94 96.67 98.11 98.43 98.9 

 

3. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศกสิทธิ์  พรหมพฤฒา ผู้จัดเก็บข้อมูล :   น.ส.สุมาลี  สุวัฒน์ศรีสกุล    
โทรศัพท์ :  086-4514455  ภายใน 42132-34 โทรศัพท์ :   086-4514455  ภายใน 42132-34 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 75 80 85 90 95 
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ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 97.0 
96.0 อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับเกณฑ ์       =  …………… 5………………………………….. 
หลักฐาน/ข้อมูลทีต่้องรายงาน  
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใชป้ระเมิน 
2. จำนวนกลุ่มตวัอย่าง (ผู้รับบรกิาร) 
3. สรุปผลความพงึพอใจของผู้รับบริการ  
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง :  1. แบบประเมินความพงึพอใจ   
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:  
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      ได้รับแบบประเมินความพึงพอใจน้อยกว่าที่ส่งแบบประเมนิ  

 

4. รายงานผลให้บริการของผู ้ร ับบริการและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งสิ้น 1,180 คน โดยประกอบไปด้วย นักศึกษา  จ านวน 1,118 
คน คิดเป็นร้อยละ 94.70 รองลงมา คือ อาจารย์ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 น้อยที่สุด คือ บุคลากร จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และอื่น ๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
จ านวน 767 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุด  จ านวน 892 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.60 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  และน้อยที่สุด ต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 80 คิดเป็นร้อยละ 6.80 ส่วนใหญ่มาขอรับบริการที่งานบริการและทะเบียนการศึกษา จ านวน 794 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.30 รองลงมา คือ งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จ านวน 264 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.40 งานรับเข้า
และการตลาด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และน้อยที่สุด มาขอรับบริการงานบริหารและสารสนเทศ จ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10  

ความพึงพอใจในระดับองค์กร ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ คิดเป็นร้อย
ละ 75.21 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ในด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง คิดเป็น
รอ้ยละ 77.41 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รองลงมา คือ ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ คิดเป็น
ร้อยละ 77.10 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และน้อยที่สุด คือ ด้านให้บริการด้วยความเต็มใจและยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 73.11 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านบุคลากร : ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการ
ของบุคลากร มีความพึงพอใจ จ านวน 1,021 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 ไม่พึงพอใจ จ านวน 159 คน คิด  เป็นร้อยละ 
13.50 (2) ด้านกระบวนการ : ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่ งยาก ซับซ้อน มีความพึงพอใจ จ านวน 1,007 คน คิดเป็น



7 

ร้อยละ 85.30 ไม่พึงพอใจ จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 และ (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : ความ
เพียงพอ เหมาะสม และความทันสมัยของเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการให้บริการ มีความพึงพอใจ จ านวน 1,046 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.60 ไม่พึงพอใจ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 

ความผูกพันที่มีต่อการให้บริการ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ (1) ความประทับใจและเชื่อมั่นในการให้บริการ 
จ านวน 907 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 (2) บอกต่อหรือแนะน าเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ดี จ านวน 865 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.30 (3) ถ้าหากมีโอกาสท่านจะมารับบริการอีกครั้งแน่นอน จ านวน 940 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 (4) 
ยินดีจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับบุคคลอื่นที่เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้บริการ จ านวน 965 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.80 และ (5) ท่านจะกล่าวถึงหน่วยงานในทางท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 941 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 

ความพึงพอใจในระดับงาน ประกอบไปด้วย 4 งาน ดังนี้ 
(1) งานบริการและทะเบียนการศึกษา ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 75.20 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

3.76 ในด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง และได้รับบริการที่เป็นประโยชน์และตรง
กับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 77.30 และ77.16 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา คือ ด้านให้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ และคุณการให้บริการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 76.55 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และน้อยที่สุด คือ 
ด้านการให้บริการด้วยความเต็มใจและยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ และความชัดเจนของการบอกจุดบริการหรือการ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 73.10 และ 73.09 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 

(2) งานบริหารและสารสนเทศ ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.23 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ใน
ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 69.67 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 
รองลงมา คือ มีความรู้และทักษะการให้บริการ (เช่น การตอบค าถามและการให้ค าแนะน า) และคุณการให้บริการใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 69 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนของการบอกจุดบริการหรือการ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 62.67 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 

(3) งานรับเข้าและการตลาด ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ใน
ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 82.62 และ 82.58 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 รองลงมา คือ ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 82.37 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และน้อย
ที่สุด คือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม และความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก (เช่น จุดนั่งรอรับ
บริการ ความทันสมัยของอุปกรณ)์ คิดเป็นร้อยละ 77.10 และ 77.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

(4) งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 75.95 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
ในด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 78.56 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
รองลงมา คือ ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 77.95 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
และน้อยที่สุด คือ ให้บริการด้วยความเต็มใจและยิ้มแยม้ แจ่มใส ใส่ใจบริการ คิดเป็นร้อยละ 73.03 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 

ข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้  
(1) ด้านกระบวนการ ควรมีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ และควรจัดให้มีจุดone-stop service  
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(2) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้บริการควรยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ เต็มใจให้บริการ และเอาใจใส่ใน
การให้บริการ  

(3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรปรับปรุงด้านอุปกรณ์การสื่อสารให้ทันสมัยสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  

(4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรเพิ่มการให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ เเละความชัดเจน ให้ข้อมูลเสริมที่
เป็นประโยชน์เพิ่มคุณภาพการให้บริการ 

 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์) 

 


