
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือสำรวจความ                
พึงพอใจของผู้รับบริการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งคาดหวังว่าจะนำ              
ผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการให้บริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
และส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่  ๑  แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จำแนกตาม เพศ ประเภท

ผู้รับบริการ และหน่วยงาน (N = ๑๘๖) 
 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
๑. เพศ   
    ชาย 97 52.15 
    หญิง 89 47.85 
    รวม 186 ๑๐๐.๐๐ 
2. ประเภทผู้รับบริการ   
    ผู้บริหาร 45 24.19 

อาจารย์ 49 26.34 
บุคลากร 80 43.01 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 4.30 
อ่ืน ๆ 4 2.15 
รวม 186 100 

3. หน่วยงาน   
    คณะ 74 39.78 
    ศูนย์สำนัก/สถาบัน 98 52.68 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ภายนอกมหาวิทยาลัย 6 3.23 

อ่ืนๆ 8 4.30 
รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 186 คน  เป็นเพศชาย จำนวน 97 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.15 และเพศหญิง จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85 
 

         สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
           หน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

    ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่งบุคลากร จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 43.01
รองลงมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 26.34 และดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดหน่วยงานศูนย์สำนัก/สถาบัน จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ  
52.68 รองลงมาคือสังกัดคณะ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.78 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 และอ่ืน ๆ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (N = ๑๘๖) 
 

ประเด็นการประเมิน  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านการบริหารจัดการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑. ความเหมาะสมของจำนวนเอกสารและวาระการประชุม 4.32 0.67 มาก 
๒. ความถูกต้องและความรวดเร็วในการจัดทำมติการประชุม/รายงาน

การประชุม  
4.25 0.72 มาก 

๓. การให้คำแนะนำ การสืบค้นข้อมูล และการตอบประเด็นข้อซักถาม 4.18 0.68 มาก 
๔. การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 4.38 0.69 มาก 
๕. การประสานงาน/บริการ/การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ

เจ้าหน้าที่ 
4.34 0.69 มาก 

๖. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการประชุมโดยภาพรวม 4.35 0.73 มาก 
๗. ความพึงพอใจในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการ

ประชุม 
4.25 0.75 มาก 

รวม 4.30 0.70 มาก 
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 

 S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ทันสมัย 

4.19 0.77 มาก 

๒. จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจ ถูกต้อง 
ทันสมัย 

4.19 0.75 มาก 

๓. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

4.16 0.80 มาก 

๔. การดำเนินการเวียนแจ้งเอกสารทางระบบ e-Document ได้
รวดเร็วทันเวลา  

4.14 0.80 มาก 

๕. การจัดส่งมติการประชุมให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 4.20 0.79 มาก 
๖. ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภา

มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
4.26 0.79 มาก 

รวม 4.19 0.78 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.25 0.74 มาก 
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  จากตารางที่ ๒ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย ๔.19) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 
๑. ด้านการบริหารจัดการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ในภาพรวม

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ ( = 4.30 , S.D = 0.70)  เรียงตามลำดับดังนี้                
๔.การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม( = 4.38 , S.D = 0.69) รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการประชุมโดยภาพรวม ( = 4.35 , S.D = 0.73) และความเหมาะสมของ
จำนวนเอกสารและวาระการประชุม ( = 4.32 , S.D = 0.67) ตามลำดับ     

๒. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย  ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ ( = 4.19 , S.D = 
0.77)   เรียงตามลำดับ ดังนี้  ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ( = 4.26 , S.D = 0.79) รองลงมา คือ การจัดส่งมติการประชุมให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ( = 4.20 , S.D = 0.79) และฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย ( = 4.19 , S.D = 0.77) จดหมายข่าวสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจ ถูกต้อง ทันสมัย  ( = 4.19 , S.D = 0.75) ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จุดเด่น 

- การสืบค้น/การค้นหามีข้ันตอนและกระบวนการที่มีความสะดวก และรวดเร็ว 
- การเนินการโดยภาพรวมเป็นที่พึงพอใจ และมีการบริการได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรจัดระบบการสืบค้นเอกสารให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ทั้งช่องทางเว็บไซต์ 

เอกสารเล่มการเผยแพร่มติที่ประชุมควรเพ่ิมการติดตามมติที่เผยแพร่ดังกล่าวและนำมาสืบเนื่องหรือ
รายงานผลในการประชุมคราวถัดไป 

 - ห้องประชุมมีลักษณะแคบและยาว ทำให้เกิดระยะห่างระหว่างหัวแถวและท้ายแถว                
มากเกินไป หากสามารถปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายห้องประชุมใหม่ ให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือทรง
กลม อาจช่วยสร้างบรรยากาศการประชุมรูปแบบใหม่ได้ 
 

เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
  ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 

ดี   มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 

  ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ  3 

  น้อย   มีค่าคะแนนเท่ากับ  2 

  น้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ  1 
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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) 

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

 
 


