
 
 

 

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือสำรวจ                  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งคาดหวังว่า            
จะนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการให้บริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย                
ให้มีประสิทธิภาพแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบ
ประเมิน และส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดังนี ้

ตารางที่ ๑  จำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จำแนกตาม เพศ ประเภทผู้รับบริการ และ
หน่วยงาน (N = 166) 

 
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

๑. เพศ 
         ชาย 75 45.18 
         หญิง 91 54.82 

รวม 166 100.00 
2. ประเภทผู้รับบริการ 
         ผู้บริหาร 61 36.75 

     อาจารย์ 45 27.11 
     บุคลากร 42 25.30 
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 18 10.84 
     อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 166 100.00 
3. หน่วยงาน 
         คณะ 73 43.98 
         ศูนย์สำนัก/สถาบัน 69 41.57 
         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 24 14.46 

    อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 166 100.00 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 166 คน  เป็นเพศชาย จำนวน 75  

คน คิดเป็นร้อยละ 45.18 และเพศหญิง จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 54.82 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75

รองลงมา คือ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 และดำรงตำแหน่งบุคลากร 
จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ตามลำดับ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดคณะ จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 43.98 รองลงมา คือ 
สังกัดศูนย์สำนัก/สถาบัน จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 41.57 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  (N = ๑๖๖) 
 

ประเด็นการประเมิน  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

❖ ๑. ด้านการบริหารจัดการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑. ความเหมาะสมของวาระการประชุม 4.45 0.61 มาก 
๒. ความถูกต้องและความรวดเร็วในการจัดทำมติการประชุม/รายงาน

การประชุม  
4.42 0.69 มาก 

๓. การให้คำแนะนำ การสืบค้นข้อมูล และการตอบประเด็นข้อซักถาม 4.50 0.70 มากที่สุด 
๔. การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 4.44 0.68 มาก 
๕. การประสานงาน/บริการ/การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  

ของเจ้าหน้าที่ 
4.55 0.55 มากที่สุด 

๖. การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม 4.50 0.64 มากที่สุด 
๗. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการประชุมของสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
4.47 0.71 มาก 

รวมด้านที่ ๑ 4.48 0.71 มาก 
❖ ๒. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

 S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ฐานขอ้มูล/เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ทันสมัย 

4.58 0.57 มากที่สุด 

๒. จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจ ถูกต้อง 
ทันสมัย 

4.51 0.74 มากที่สุด 

๓. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

4.70 0.68 มากที่สุด 

๔. การดำเนินการเวียนแจ้งเอกสารทางระบบ e-Document  
ได้รวดเร็วทันเวลา  

4.53 0.71 มากที่สุด 

๕. การจัดส่งมติการประชุมให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 4.42 0.67 มาก 
๖. ความพึงพอใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/

นโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
4.51 0.68 มากทีสุ่ด 

รวมด้านที่ ๒ 4.54 0.68 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.51 0.66 มากที่สุด 

   
จากตารางที่ ๒ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                     

( = 4.51 , S.D = 0.66) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้ 
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๑. ด้านการบริหารจัดการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ในภาพรวม
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.48 , S.D = 0.71)  เรียงตามลำดับดังนี้                 
การประสานงาน/บริการ/การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่  ( = 4.55 , S.D = 0.55) 
รองลงมา คือ การให้คำแนะนำ การสืบค้นข้อมูล และการตอบประเด็นข้อซักถาม ( = 4.50 , S.D 
= 0.70) ความพึงพอใจในการบริหารจัดการประชุมโดยภาพรวม ( = 4.50 , S.D = 0.64) และ
ความพึงพอใจในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม  ( = 4.47 , S.D = 0.71) 
ตามลำดับ     

๒. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย  ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.54 , S.D = 0.68)   
เรียงตามลำดับ ดังนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภามหาวิทยาลัย          
( = 4.70 , S.D = 0.68) รองลงมา คือ ฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ถูกต้อง 
สมบูรณ์  ทันสมัย ( = 4.58 , S.D = 0.57) และการดำเนินการเวียนแจ้งเอกสารทางระบบ                 
e-Document ได้รวดเร็วทันเวลา ( = 4.53 , S.D = 0.71) ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จุดเด่น 

๑. การประสานงาน/บริการ/การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
๒. การให้คำแนะนำ การสืบค้นข้อมูล และการตอบประเด็นข้อซักถามที่ถูกต้องและ

รวดเร็ว 
๓. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภามหาวิทยาลัย           

ที่รวดเร็วและทันสมัย           
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการบริการให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุค              

New Normal ในปัจจุบัน  
  ๒. ควรพัฒนาระบบการใช้แท็บเล็ตทำวาระการประชุมให้ใช้งานง่ายและเร็วกว่านี้ 

 
 
 
 

ผู้จัดทำ : นายจักรชัย ตระกูลโอสถ 
(งานติดตามและประเมินผล) 


