สรุ ปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ คาปรึกษาและแนะแนว
คณะพัฒนาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป (N= 428)
ข้ อมูลผู้ตอบแบบสารวจ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

192
236
428

44.86
55.14
100.00

รวม

52
251
125
428

12.15
56.64
29.21
100.00

38
67
45
203
15
60

8.89
15.65
10.51
47.43
3.50
14.02

428

100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ความถี่ในการใช้ บริการ
ไม่เคยมารับบริ การ
น้อยกว่า 5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
3. เรื่องที่ขอรับปรึกษา
ทุนการศึกษา
ข้อมูลงานอาชีพ

ข้อมูลการศึกษาต่อ
ข้อมูลบุคลิกภาพ ธรรมะ สุ ขภาพและการปรับตัว
บริ การศิษย์เก่า
อื่น ๆ (ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย)
รวม

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริ การให้คาปรึ กษาและแนะแนว
ประเด็น
ด้ านการให้ บริการของบุคลากร
1) ความสุ ภาพมีมิตรไมตรี
2) ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
3) การให้คาปรึ กษามีความแม่นยาและถูกต้อง
4)ประสานและให้คาแนะนาทุกครั้งเมื่อมี ข้อผิดพลาด/ปัญหา

ค่ าคะแนนเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจ

4.63
4.52
4.65
4.59

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5) มีความรู ้ความเข้าใจในการให้บริ การเป็ นอย่างดี
ด้ านกระบวนการ ขั้นตอนการให้ บริการ
6) มีกระบวนการและขั้นตอนเป็ นระบบชัดเจน
7) มีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
8) มีที่นงั่ พักสาหรับผูร้ ับบริ การอย่างเพียงพอ
9) สถานที่ให้บริ การสะอาด สะดวกและเป็ นระบบ
ด้ านผลจากการให้ บริการ
10) ได้รับบริ การที่ตรงกับความต้องการ
11) ได้รับการบริ การที่เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
ความพึงพอใจโดยรวม

4.50

มากที่สุด

4.30
4.45

มาก
มาก

3.45
4.40

ปานกลาง
มาก

4.51
4.40
4.40

มากที่สุด
มาก
มาก

เกณฑ์ การประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
---------------------------------------------โปรดให้ข้อมูลโดยกาเครื่องหมาย / ลงใน ( )
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2) ความถี่ในการใช้บริการ
( ) ไม่เคยมารับบริการ ( ) น้อยกว่า
5 ครั้ง
( ) มากกว่า 5 ครั้ง
3) เรื่องที่ขอรับคาปรึกษา
( ) ข้อมูลทุนการศึกษา ( ) ข้อมูลงานอาชีพ
( ) ข้อมูลการศึกษาต่อ ( ) ข้อมูลบุคลิกภาพ ธรรมะ สุขภาพและการปรับตัว
( ) ข้อมูลศิษย์เก่า ( ) อื่นๆ
(ระบุ)......................................................
2. ระดับความพึงพอใจต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ระดับความพึงพอใจ

ประเด็น
ด้านการให้บริการของบุคลากร
1) ความสุภาพ และอัธยาศัยไมตรี
2) ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
3) การให้คาปรึกษามีความแม่นยาและถูกต้อง
4) การประสานและให้คาแนะนาทุกครั้งเมื่อมี
ข้อผิดพลาด/ปัญหา
5) มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการเป็น
อย่างดี
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
6) มีกระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน
7) มีความรวดเร็วในการให้บริการ

มากที่สุด

มาก

(5)

(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย

น้อยที่สุด

(2)

(1)

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
8) มีที่นั่งพักสาหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
9) สถานที่ให้บริการสะอาด สะดวกและเป็น
ระบบ
ด้านผลจากการให้บริการ
10) การได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ
11) การได้รับการบริการที่เป็นประโยชน์และ
สามารถนาไปใช้ได้จริง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

