
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบประเมินการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ซึ่งคาดหวังว่าจะนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการให้บริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2 การได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

สรุปผลการประเมินการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารและความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสารของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562  ได้ดังนี ้

 
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. ประเภทของผู้ รับบริการข้อมูล/
ข่าวสาร   
นักศึกษา 11 5.91 
บุคลากรสายสนับสนุน          52 27.96 
คณาจารย์ 82 44.09 
คณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
วิทยาลัย 

29 15.59 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           12 6.45 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 186 100.00 
3. หน่วยงาน   
    คณะ 74 39.78 
    ศูนย์สำนัก/สถาบัน 98 52.68 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 3.23 

อ่ืน ๆ 8 4.30 
รวม 186 100.00 

สรุปผลการประเมนิการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร 

และความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสาร 

ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 

    ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
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  จากตารางท่ี ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 186 คน  เป็นเพศชาย จำนวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.15 และเพศหญิง จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85 
 

ตารางที่ ๒ การได้รับข้อมูลข่าวสาร (N = ๑๘๖) 
 

ประเด็นการประเมิน  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จากสื่อประเภทใดบ้าง 
๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4.51 0.78 มากที่สุด 
๒. จดหมายข่าวของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4.48 0.65 มาก 
๓. Facebook ของมหาวิทยาลัย 4.53 0.77 มากที่สุด 
๔. Line Application 4.22 0.65 มาก 
๕. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3.79 0.78 มาก 
๖. อ่ืน ๆ  3.71 0.89 มาก 

รวม 4.21 0.75 มาก 
๒. การรับข้อมูล/ข่าวสาร เกี่ยวกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง
ใดบ้าง 

 S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ 4.56 0.87 มากที่สุด 
๒. มติย่อการประชุม 4.06 0.68 มาก 
๓. ระเบียบวาระการประชุม 4.23 0.69 มาก 
๔. รายงานการประชุม 4.70 0.77 มากที่สุด 
๕. กำหนดการประชุม/กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 4.20 0.78 มาก 
๖. แนวทางและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 4.02 0.78 
 

มาก 
๗. การตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการของ

มหาวิทยาลัย 4.23 0.74 
 

มาก 
๘. รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 4.65 0.79 มากที่สุด 
๙. การสรรหาผู้บริหาร (หัวหน้าหัวงาน) 4.63 0.77 มากที่สุด 
๑๐. ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4.02 0.77 มาก 
๑๑. อ่ืน ๆ 4.03 0.87 มาก 

รวม 4.30 0.77 มาก 
๓. ความคิดเห็นต่อข้อมูล/ข่าวสารที่ได้รับจากสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยอย่างไร 

 S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.42 0.68 มาก 
2. การนำเสนอข้อมูล/ข่าวสารมีความน่าสนใจ 4.43 0.67 มาก 
3. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 4.51 0.77 มากที่สุด 
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย 4.12 0.79 มาก 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการรับรู้และความเข้าใจ 4.11 0.87 มาก 

รวม 4.32 0.76 มาก 
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ประเด็นการประเมิน  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภามหาวิทยาลัย 4.31 0.87 

 
มาก 

2. ฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ทันสมัย 4.21 0.89 

 
มาก 

3. จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจ ถูกต้อง 
ทันสมัย 4.05 0.88 

 
มาก 

4. มติย่อการประชุมมีความถูกต้องและแม่นยำ 4.06 0.78 มาก 
5. ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.01 0.68 มาก 
6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่  (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ
อ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหา
ข้อมูล) 4.23 0.78 

 
 

มาก 
7. ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4.35 0.86 

 
มาก 

รวม 4.17 0.82 มาก 
รวมทั้งหมด 4.25 0.78 มาก 

   
  จากตารางที่ ๒ พบว่า การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย ๔.25) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ด้านการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมมี
การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในระดับมาก  ( = 4.21 , S.D = 0.75)  
เรียงตามลำดับดังนี้ Facebook ของมหาวิทยาลัย ( = 4.53 , S.D = 0.77) รองลงมา คือเว็บไซต์
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ( = 4.51 , S.D = 0.78) และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย ( = 3.79 , S.D = 0.78) ตามลำดับ 

๒. ด้านการรับข้อมูล/ข่าวสาร เกี่ยวกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวม
มีการรับข้อมูล/ข่าวสาร เกี่ยวกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในระดับมาก ( = 4.30 , S.D = 0.77) 
เรียงตามลำดับดังนี้รายงานการประชุม ( = 4.70 , S.D = 0.77) รองลงมา คือรายงานผลการ
ดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ( = 4.65, S.D = 0.79) และการสรรหาผู้บริหาร (หัวหน้าหัว
งาน) ( = 4.63, S.D = 0.77) ตามลำดับ 

๓. ด้านความคิดเห็นต่อข้อมูล/ข่าวสารที่ได้รับจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อข้อมูล/ข่าวสารที่ได้รับจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก                
( = 4.32 , S.D = 0.76) เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 
( = 4.51 , S.D = 0.77) รองลงมา คือการนำเสนอข้อมูล/ข่าวสารมีความน่าสนใจ ( = 4.43 , 
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S.D = 0.67) และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ( = 4.42 , 
S.D = 0.68) ตามลำดับ 

๔. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 , S.D = 0.82) เรียงตามลำดับดังนี้
ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ( = 
4.35 , S.D = 0.86) รองลงมา คือความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภามหาวิทยาลัย ( = 4.31 , S.D = 0.87) และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือ
ในการค้นหาข้อมูล) ( = 4.23 , S.D = 0.78) ตามลำดับ 
 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
 
  1. ขอชื่นชมการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่อุทิตตนในการปฏิบัติหน้าที่                
  2. กรณีมีข้อมูลเร่งด่วนน่าจะมีการส่ง line ส่วนตัวด้วย 
 
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) 

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

 
 


