
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพ่ือส ำรวจควำม                
พึงพอใจของผู้รับบริกำรของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  ซึ่งคำดหวังว่ำจะน ำ              
ผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนและปรับปรุงกำรให้บริกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

แบบประเมินควำมพึงพอใจแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
และส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่  ๑  แสดงจ านวนนวแะรรอยละรสาานวาาขอยงู้อตย ปรรเมินว จ าแนวกตาม เขศ ปรรเาท

ู้อรั  ริการ แะรหนว่นลงานว (N = ๑๐๑) 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ   
    ชาย 52 51.49 
    หญิง 49 48.51 
    รวม 101 ๑๐๐.๐๐ 
2. ประเภทผู้รับบริการ   
    ผู้บริหาร 39 38.61 

อำจำรย์ 9 8.91 
บุคลำกร 41 40.59 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 12 11.88 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 101 100 

3. หน่วยงาน   
    คณะ 26 25.74 
    ศูนย์ส านัก/สถาบัน 55 54.46 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ภายนอกมหาวิทยาลัย 12 11.88 

อ่ืนๆ 8 7.92 
รวม 101 100.00 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 101 คน  เป็นเพศชาย จ านวน 52 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.49 และเพศหญิง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51   
 

         สรุปูะการปรรเมินวคนามขึงขยใจอยงู้อรั  ริการ  
           หนว่นลงานวส านัวกงานวสาามหานิทลาะัลราชาัฏ อานวสมเด็จเจอาขรรลา 

    ปรรจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ด ารงต าแหน่งบุคลากร จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59 
รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 38.61 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดหน่วยงานศูนย์ส านัก/สถาบัน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ  
54.46 รองลงมาคือสังกัดคณะ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88 และอ่ืนๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงคนามขึงขยใจอยงู้อรั  ริการ  (N = ๑๐๑) 
 

ปรรเด็นวการปรรเมินว  S.D. รรดั คนาม 
ขึงขยใจ 

ดอานวการ ริหารจัดการปรรชุมอยงส านวักงานวสาามหานิทลาะัล 
๑. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนเอกสำรและวำระกำรประชุม 4.22 0.67 มำก 
๒. ควำมถูกต้องและควำมรวดเร็วในกำรจัดท ำมติกำรประชุม/รำยงำน

กำรประชุม  
4.18 0.72 มำก 

๓. กำรให้ค ำแนะน ำ กำรสืบค้นข้อมูล และกำรตอบประเด็นข้อซักถำม 4.13 0.68 มำก 
๔. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม 4.12 0.69 มำก 
๕. กำรประสำนงำน/บริกำร/กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ของ

เจ้ำหน้ำที่ 
4.34 0.69 มำก 

๖. ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรประชุมโดยภำพรวม 4.31 0.73 มำก 
๗. ควำมพึงพอใจในกำรจัดอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับกำร

ประชุม 
4.29 0.75 มำก 

รนม 4.22 0.71 มาก 
ดอานวการเูลแขร่ปรรชาสัมขันวธ์ออยม้ะสารสนวเทศ/นวโล าลอยงสาา
มหานิทลาะัล 

 S.D. รรดั คนาม 
ขึงขยใจ 

๑. ฐำนข้อมูล/เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ทันสมัย 

4.17 0.77 มำก 

๒. จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีควำมน่ำสนใจ ถูกต้อง 
ทันสมัย 

4.17 0.75 มำก 

๓. กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 

4.14 0.80 มำก 

๔. กำรด ำเนินกำรเวียนแจ้งเอกสำรทำงระบบ e-Document ได้
รวดเร็วทันเวลำ  

4.12 0.80 มำก 

๕. กำรจัดส่งมติกำรประชุมให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 4.18 0.79 มำก 
๖. ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ/นโยบำยของสภำ

มหำวิทยำลัยโดยภำพรวม 
4.24 0.79 มำก 

รนม 4.17 0.77 มาก 
รนมทั้งสิ้นว 4.20 0.74 มาก 
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  จากตารางที่ ๒ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย ๔.17) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 
๑. ด้านการบริหารจัดการประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ในภาพรวม

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ ( = 4.22 , S.D = 0.71)  เรียงตามล าดับดังนี้                
การประสานงาน/บริการ/การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ( = 4.34 , S.D = 0.69) 
รองลงมาคือความพึงพอใจในการบริหารจัดการประชุมโดยภาพรวม ( = 4.31 , S.D = 0.73) 
และความพึงพอใจในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการประชุม ( = 4.29 , S.D = 0.75) 
ตามล าดับ     

๒. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย  ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ ( = 4.17 , S.D = 
0.77)   เรียงตามล าดับ ดังนี้  ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ/นโยบำยของ                  
สภำมหำวิทยำลัยโดยภำพรวม ( = 4.24 , S.D = 0.79) รองลงมาคือกำรจัดส่งมติกำรประชุม
ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  ( = 4.18 , S.D = 0.79) และฐำนข้อมูล/เว็บไซต์                    
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย ( = 4.17 , S.D = 0.77)  จดหมำยข่ำว
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีควำมน่ำสนใจ ถูกต้อง ทันสมัย   ( = 4.17 , S.D = 0.75) ควำม                
พึงพอใจในกำรรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ/นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยโดยภำพรวม ( = 4.17 , 
S.D = 0.77) ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจเท่ากัน 3 รายการ ตามล าดับ   

ออยเสนวยแนวรเข่ิมเติม 
จุดเด่นว 

- กำรสืบค้น/กำรค้นหำมีข้ันตอนและกระบวนกำรทีม่ีควำมสะดวก และรวดเร็ว 
- กำรเนินกำรโดยภำพรวมเป็นที่พึงพอใจ และมีกำรบริกำรได้เป็นอย่ำงด ี

จุดที่คนรขัฒนวา 
- ควรจัดระบบการสืบค้นเอกสารให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ทั้งช่องทางเว็บไซต์ 

เอกสารเล่มการเผยแพร่มติที่ประชุมควรเพ่ิมการติดตามมติที่เผยแพร่ดังกล่าวและน ามาสืบเนื่องหรือ
รายงานผลในการประชุมคราวถัดไป 

  - เพ่ือให้การติดตามข่าวสารที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยมีความเป็นปัจจุบัน จึงอยากให้
ลดระยะเวลาการจัดท ารายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยฉบับเต็ม เพราะขณะนี้ใช้ระยะ
เวลานานไม่ต่ ากว่า 1 - 2 เดือน 

  - ห้องประชุมมีลักษณะแคบและยาว ท าให้เกิดระยะห่างระหว่างหัวแถวและท้ายแถว                
มากเกินไป หากสามารถปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายห้องประชุมใหม่ ให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือทรง
กลม อาจช่วยสร้างบรรยากาศการประชุมรูปแบบใหม่ได้ 

- ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานประชุมให้มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 - ควรปรับปรุงระบบเสียงเพิ่มเติมและอุปกรณ์น ำเสนอให้มีควำมทันสมัยมำกยิ่งขึ้น 

- ควรปรับปรุงอำหำรว่ำงโดยกำรพิจำรณำให้ปรับลดขนมหวำนลง 
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เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
  ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 

ดี   มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 

  ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ  3 

  น้อย   มีค่าคะแนนเท่ากับ  2 

  น้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ  1 
 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการประเมินความพึงพอใจ 
  ค่าเฉลี่ย  0.00 – 1.50  หมายถึง  ความพงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด (1) 

ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย (2) 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 

ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (4) 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (5) 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


