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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 2560 

ข้อมูลอ้างอิง
ส าหรับ KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2559 2560 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ข้อ 
1 

เครื่อง ปีการศึกษา 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 754 782 

จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 1,421 2,519 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ข้อ 
6 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 4.11 4.16 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.17 4.32 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อาทิ 
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 4.11 4.11 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ  4.20 4.25 

 หมายเหตุ จ านวนคอมพิวเตอร์ที่จดับริการใหน้ักศึกษา คณะบริหารธรุกิจ จ านวน 480 เครื่อง  ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi จ านวน  2,202  เครื่อง 

       คณะศลิปศาสตร ์ จ านวน 122 เครื่อง  ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi จ านวน    317  เครื่อง 

       ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  จ านวน 180 เครื่อง 



ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ/LAB ห้องพักอาจารย์ ส านักงาน ห้องประชุม ห้องเก็บของ ช่ือ จ านวน
1 อาคาร 1 อาคารเรียน 3 ช้ัน 2517 6 3 2 2 - - - -
2 อาคาร 2 อาคารเรียน 4 ช้ัน 2517 12 2 - 7 1 - - -
3 อาคาร 3 อาคารเรียน 5 ช้ัน 2526 - 9 3 1 - 5 โรงอาหาร 1
4 อาคาร 4 อาคารเรียน 5 ช้ัน 2517 9 - 7 2 - 1 - -

ห้องสมุด 2 ช้ัน
Sever/ควบคุม 1
ห้องเครือข่าย 1

ห้องโสตฯ 1
ศูนย์การเรียนรู้ 1

6 อาคาร 6 อาคารเอนกประสงค์ 8 ช้ัน 2559
7 อาคาร 7 อาคารเรียน 4 ช้ัน 2540 - - - 5 2 3 - -
8 อาคาร 8 อาคารเรียน 8 ช้ัน 2517 2 7 2 13 1 - - -
9 อาคาร 9 อาคารเรียน 9 ช้ัน 2542 6 7 4 11 2 1 โรงยิม/ฟิตเนส 1
10 เรือนพยาบาล เรือน 2 ช้ัน 2517 - - - - - - - 1

53 28 22 41 8 21 - 9
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ

ร้านกาแฟ 2 ร้าน 16 ห้อง 1 ห้อง
ร้านถ่ายเอกสาร 1 ร้าน 1 ห้อง 3 ห้อง
ร้านขายเคร่ืองเขียน 1 ร้าน 1 ห้อง 1 ห้อง

12 ร้าน 2 ห้อง 1 ห้อง
2 ตู้ 2 ห้องตู้เอทีเอ็ม

ร้านขายอาหาร
ห้องปฏิบัติการโฆษณาฯ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง LAB มัลติมีเดีย
ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ห้อง LAB โฆษณาฯ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการโฆษณา/มัลติ
ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้อง LAB ภาษา

รวมท้ังส้ิน
จ าแนกห้องปฏิบัติการ/ห้องLAB

4 - 2 115 อาคาร 5 อาคารเรียน 10 ช้ัน 2555 18 -

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (อาคารสถานท่ี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ท่ี ช่ืออาคาร ลักษณะอาคาร ปีท่ี ก่อสร้าง
จ านวนห้องบนพ้ืนท่ีแต่ละอาคาร อ่ืน ๆ ห้อง)



ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจ าปีการศึกษา 2560 

สรุป ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ การด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 จากการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 0.05 ดังตารางนี้ 
 

 

ล าดับที่ 
 

หน่วยงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

1 งานบริหารงานทั่วไป 4.21 4.23 

2 งานบริหารงานบุคคล 4.25 4.29 

3 งานคลัง 4.16 4.25 

4 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.00 4.06 

5 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.16 4.22 

6 งานนโยบายและแผน 4.09 4.14 

7 งานพัฒนานักศึกษา 4.09 4.19 

8 งานกิจการพิเศษ 4.08 4.10 

รวม 4.13 4.18 
 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการท าการประเมินผลความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

งานบริหาร
ทั่วไป

งาน
บริหารงาน

บุคคล
งานคลัง

งานส่งเสิรม
วิชาการ
และงาน
ทะเบียน

งานวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งาน
นโยบาย
และแผน

งานพัฒนา
นักศึกษา

งานกิจการ
พิเศษ

ปีการศึกษา 2559 4.21 4.25 4.16 4.00 4.16 4.09 4.09 4.08
ปีการศึกษา 2560 4.23 4.29 4.25 4.06 4.22 4.14 4.19 4.10

3.85
3.9

3.95
4

4.05
4.1

4.15
4.2

4.25
4.3

4.35

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ



 

งานบริหารงานทั่วไป 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนกสารบรรณ
4.48

แผนกอาคารสถานที่
4.47

แผนกยานพาหนะ
4.06

แผนกรักษาความปลอดภัย
4.02

แผนกประชุมและพิธีการ
4.12

งานบริหารงานทั่วไป

แผนกสารบรรณ แผนกอาคารสถานท่ี แผนกยานพาหนะ แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกประชุมและพิธีการ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 



 

แผนกสารบรรณ 



 1 

สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกสารบรรณ 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1 เพศ 
  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมำเป็นเพศชำยจ ำนวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ดังแสดงในตำรำงที่ 1  
  ตำรำงที่ 1  
  
 
 

 

  1.2 การศึกษา 

  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จบระดับปริญญำตรีมีจ ำนวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมำอยู่ระดับ
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี มีจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตำมล ำดับที่แสดงในตำรำงที่2 

 ตำรำงที่ 2 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 16 26.67 

ปริญญำตรี 22 36.67 

ปริญญำโท 14 23.33 
สูงกว่ำปริญญำโท 8 13.33 
รวม 60 100 

 
  1.3 การศึกษา 

    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่มีจ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามล าดับที่แสดงใน 

 ตำรำงที่ 3  

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
เจ้ำหน้ำที่ 27 45 

อำจำรย์ 13 21.67 

นักศึกษำ 12 20 

บุคคลภำยนอก 8 13.33 

รวม 60 100 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย  25 41.67 
หญิง 35 58.33 

รวม 60 100 



 2 

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 

หัวข้อที่ประเมิน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ระดับความส าคัญ

ของค่าเฉลี่ย 
ด้านการให้บริการ 
1.  ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 2 4 4.55 ดี 
2.  ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ 2 5 4.69 ดี 
3.  ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับก่อนหลัง 2 4 4.28 ดี 
4.  ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร 2 4 4.37 ดี 
5.  ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริกำร 3 5 4.30 ดี 
6.  ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 4 5 4.65 ดี 
7.  โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4 5 4.49 ดี 

รวม 4.48  
สรุป ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.48  ควำมพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมำก 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

-  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกอาคารสถานที่ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาคารสถานที่ 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 

1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับ มีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดีมาก 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดี 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินจากแบบสอบถามท่ีได้รับ จ านวน 50 ชุด เป็นดังนี้ 
 
 
ข้อมุลทั่วไป 
1. เพศ 
     1.1   ชำย   จ ำนวน 19  คน คิดเป็น  38 % 
     1.2   หญิง    จ ำนวน 

31   คน 
คิดเป็น 62 % 

ทั้งหมด 50 คน 
2. ต ำแหน่ง   
     2.1  ข้ำรำชกำร 8 คิดเป็น 16 % 
     2.2  พนักงำนมหำวิทยำลัย/      
           พนักงำนรำชกำร 

27 คิดเป็น 54 % 

     2.3  ลูกจ้ำงประจ ำ   
     2.4  ลูกจ้ำงชั่วครำว 3 คิดเป็น 6 % 
     2.5  นักศึกษำ 12 คิดเป็น 24 % 
3. คณะ/หน่วยงำน 

3.1 บริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 26 คิดเป็น 52 % 
 3.2 ศิลปศำสตร์ 21 คิดเป็น 42 % 
 3.3 ส ำนักงำนวิทยำเขตฯ 3 คิดเป็น 6 % 
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หัวข้อที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  1.1 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ท่ีพร้อมและทันสมัยให้บริกำร 4.36 ดีมำก 
  1.2 ระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์มคีณุภำพและใช้งำนได้ดี 4.38 ดีมำก 

  1.3 ระบบประปำและอุปกรณ์มคีุณภำพและใช้งำนไดด้ ี 4.43 ดีมำก 

  1.4 ควำมสะอำดบรเิวณโดยรอบของอำคำรและสถำนท่ีภำยในวทิยำเขต 4.39 ดีมำก 

  1.5 กำรจัดเก็บและจัดกำรขยะภำยในสะอำด เรียบร้อยและรักษำ     
        สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

4.40 ดีมำก 

  1.6 ควำมสะอำดของห้องน้ ำภำยในวิทยำเขต สะอำด ไมม่ีกลิ่นเหม็น 3.78 ดีมำก 

  1.7 กำรจัดภูมิทัศน์ภำยในวิทยำเขต สวยงำมสะอำด เป็นระเบียบ 
        ร่มรื่น มีบรรยำกำศเหมำะกบักำรเรยีนรู้และกำรท ำงำน 

4.42 ดีมำก 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

  2.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ไมยุ่ง่ยำกและมีควำมคล่องตัว 4.72 ดีมำกท่ีสดุ 

  2.2 ควำมสะดวกในกำรประสำนงำน 4.65 ดีมำกท่ีสดุ 

  2.3 ควำมเร็วในกำรให้บริกำร 4.66 ดีมำกท่ีสดุ 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

  3.1 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำท่ี 4.76 ดีมำกท่ีสดุ 

  3.2 ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและควำมเต็มใจในกำรบริกำรของ     
        เจ้ำหน้ำท่ี 

4.59 ดีมำกท่ีสดุ 

  3.3 ควำมมีน้ ำใจและควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ 4.58 ดีมำกท่ีสดุ 

4.ด้านภาพรวมของการให้บริการของส่วนอาคารและสถานที ่

  4.1 โดยรวมแล้วท่ำนมคีวำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในระดับใด 4.39 ดีมำก 

รวมท้ังหมด 4.47 ดีมำก 

สรุป  ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.47 ควำมพึงพอใจ 
อยู่ในระดับดีมำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกยานพาหนะ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกยานพาหนะ 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะหแ์บบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง  
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับดีมำก 
4 หมำยถึง ระดับดี 
3 หมำยถึง ระดับพอใช้ 
2 หมำยถึง ระดับปรับปรุง 
1 หมำยถึง ระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  ปรับปรุงเร่งด่วน 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  ปรับปรุง 
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  ดี 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  ดีมำก 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
30 
70 

 
30.00 
70.00 

รวม 100 100.00 
สถานภาพ 
     อำจำรย์ 
     เจ้ำหน้ำที ่
     บุคคลข้ำงนอก    

 
41 
56 
3 

 
41.00 
56.00 
3.00 

รวม 100 100.00 
ความถี่ในการติดต่อ 
     เดือนละ  1 ครั้ง 
     เดือนละ  2 ครั้ง 
     สัปดำห์ละครั้ง 
     เกือบทุกวัน      

 
36 
38 
18 
8 

 
36.00 
38.00 
18.00 
8.00 

รวม 100 100.00 
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
สรุป ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.06 ควำมพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับดี 
 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความส าคัญ

ของค่าเฉลี่ย 
ด้านพาหนะ 
1. สภำพยำนพำหนะ 4.31 ดี 
2. ควำมสะอำดภำยในยำนพำหนะ 4.23 ดี 
3. ระบบปรับอำกำศภำยในยำนพำหนะ 4.31 ดี 
ด้านหน้าที่ให้บริการ 
1. กำรนัดหมำย  ตรงต่อเวลำ 4.15 ดี 
2. แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 4.00 ดี 
3. มำรยำทในกำรขับข่ี  และควำมปลอดภัย 3.12 ดี 
4. กำรใช้วำจำ  มำรยำทของพนักงำนขับรถ 4.00 ดี 
5. ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 3.96 ดี 
6. กำรให้บริกำรในภำพรวม 4.42 ดี 

รวม 4.06 ดี 



 

แผนกรักษาความปลอดภัย 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกรักษาความปลอดภัย 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 นี้ ประเมินจำกอำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ดังนี้  

ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไป 
 

1. อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่    100      คน 
2. นักศึกษำ     100      คน 

รวม    200    คน 
 

  แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรประเมิน มีลักษณะค ำถำมแบบเลือกตอบและปลำยเปิด แบ่งเป็น 3  ตอน  คือ ข้อมูล
สถำนภำพทั่วไป  ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย และข้อเสนอแนะ 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC และน ำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตำรำง   แสดงค่ำเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย 
ภำยในวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

   ก ำหนดค่ำคะแนนในแต่ละระดับ  ดังนี้  

 มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด   ให้คะแนน  5  คะแนน 

 มีควำมพึงพอใจมำก   ให้คะแนน  4  คะแนน 

 มีควำมพึงพอใจปำนกลำง   ให้คะแนน  3  คะแนน 

 มีควำมพึงพอใจน้อย   ให้คะแนน  2  คะแนน  

 มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด   ให้คะแนน  1  คะแนน 

 

  เมื่อได้ค่ำคะแนนเฉลี่ย  น ำมำแปลควำมหมำยของคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

   4.50 – 5.00  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  

   3.50 – 4.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจมำก 

   2.50 – 3.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 

   1.50 – 2.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจน้อย 

   0.00 – 1.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด  
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ตอนที่  2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการแผนกรักษาความปลอดภัย 
 

กำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 4.00 พึงพอใจมำก 

2.เจ้ำหน้ำที่มีวำจำสุภำพ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 4.00 พึงพอใจมำก 

3.เจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน 3.95 พึงพอใจมำก 

4.เจ้ำหน้ำที่มีควำมกระตือรือร้น ในกำรช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ  4.03 พึงพอใจมำก 

5.เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสะดวก ในกำรติดต่อประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย 4.14 พึงพอใจมำก 

6.เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 4.09 พึงพอใจมำก 

7.ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ทีต่อกำรบริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย 3.92 พึงพอใจมำก 

ผลการประเมินรวม 4.02 พึงพอใจมาก 
 

   

ตอนที ่ 3   ข้อเสนอแนะ  

     - 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกประชุมและพิธกีาร 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกประชุมและพิธีการ 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง 
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    หญิง 
    ชำย 

 
37 
13 

 
74.00 
26.00 

รวม 50 100.00 
2. ต าแหน่ง 
    ข้ำรำชกำร 
    พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร 
    ลูกจ้ำงประจ ำ 
    ลูกจ้ำงชั่วครำว 
    นักศึกษำ 
    บุคคลภำยนอก 

 
4 
13 
- 

33 
- 
- 

 
8.00 
26.00 
0.00 
66.00 
0.00 
0.00 

รวม 50 100.00 
3. หน่วยงาน 
    ส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 
    คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    คณะศิลปศำสตร์ 
    อ่ืนๆ 

 
42 
5 
3 
- 

 
84.00 
10.00 
6.00 
0.00 

รวม 50 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean Std. 
Deviation 

การแปล
ความหมาย 

1. ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 4.06 0.512 พึงพอใจมำก 
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ 4.08 0.444 พึงพอใจมำก 
3. ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับก่อน-หลัง 4.02 0.515 พึงพอใจมำก 
4. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร 4.10 0.416 พึงพอใจมำก 
5. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 4.10 0.416 พึงพอใจมำก 
6. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว  ไม่ซับซ้อน 4.10 0.605 พึงพอใจมำก 
7. มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและพร้อมให้บริกำร 4.22 0.507 พึงพอใจมำก 
8. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.32 0.551 พึงพอใจมำก 

รวม 4.12 0.33 พึงพอใจมำก 



 

งานบริหารงานบุคคล 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานบริหารงานบุคคล 

แผนกบริหารงานบุคคล
4.28

แผนกทะเบียนประวัติฯ
4.31

งานบริหารงานบุคคล

แผนกบริหารงานบุคคล แผนกทะเบียนประวัติฯ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 



 

 

แผนกบริหารงานบุคคล 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกบริหารงานบุคคล 
งานบริหารงานบุคคล ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง 
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
39 
61 

 
39.00 
61.00 

รวม 100 100.00 
อายุ 
     ต่ ำกว่ำ 20 ปี 
     20 ปี – 30 ป ี
     31 ปี – 40 ป ี
     41 ปี – 50 ป ี
     50 ปีขึ้นไป 

 
- 

21 
32 
24 
23 

 
- 

21.00 
32.00 
24.00 
23.00 

รวม 100 100.00 
สถานภาพ 
     ข้ำรำชกำร 
     พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
     พนักงำนรำชกำร 
     ลูกจ้ำงประจ ำ 
     ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
4 
24 
5 
- 

67 

 
4.00 
24.00 
5.00 

- 
64.00 

รวม 100 100.00 
ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้บริหำร 
     สำยวชิำกำร 
     สำยสนับสนุน 

 
- 

12 
88 

 
- 

12.00 
88.00 

รวม 100 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ      
      น้อยกว่ำ 1 ปี 
      1 – 3 ปี 
      4 – 6 ป ี
      7 – 9 ป ี
      มำกกว่ำ 10 ปี 

 
 

13 
23 
24 
26 
14 

 
 

13.00 
23.00 
24.00 
26.00 
14.00 

รวม 100 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล

ความหมาย 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.99 0.87 พึงพอใจมำก 

2. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.20 0.81 พึงพอใจมำก 

3. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร 4.25 0.83 พึงพอใจมำก 

4. กำรประสำน ติดตำมข้อมลูจำกหน่วยงำน 4.32 0.80 พึงพอใจมำก 
5. เนื้อหำที่น ำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม ครบถ้วนตำมควำม
ต้องกำร 

4.30 0.81 พึงพอใจมำก 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ 4.40 0.85 พึงพอใจมำก 

2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจให้บริกำร 4.43 0.86 พึงพอใจมำก 

3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรบริกำร 4.49 0.82 พึงพอใจมำก 

4. กำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซกัถำม 4.20 0.81 พึงพอใจมำก 

5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 4.48 0.82 พึงพอใจมำก 

ด้านเคร่ืองมือ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. แบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรมีควำมถูกต้องเหมำะสม และง่ำยต่อกำรกรอก
ข้อมูล 

4.26 0.89 พึงพอใจมำก 

2. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรส ำหรับผูม้ำตดิต่อ 4.24 0.83 พึงพอใจมำก 

3. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร 4.21 0.92 พึงพอใจมำก 

4. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 4.22 0.86 พึงพอใจมำก 

5. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.10 0.86 พึงพอใจมำก 

รวม 4.28 0.84 พึงพอใจมาก 



 

แผนกทะเบียนประวัติ 

และบ ำเหน็จควำมชอบ 



 13 

สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
งานบริหารงานบุคคล ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง  
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
39 
61 

 
39.00 
61.00 

รวม 100 100.00 
อายุ 
     ต่ ำกว่ำ 20 ปี 
     20 ปี – 30 ป ี
     31 ปี – 40 ป ี
     41 ปี – 50 ป ี
     50 ปีขึ้นไป 

 
- 

21 
32 
24 
23 

 
- 

21.00 
32.00 
24.00 
23.00 

รวม 100 100.00 
สถานภาพ 
     ข้ำรำชกำร 
     พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
     พนักงำนรำชกำร 
     ลูกจ้ำงประจ ำ 
     ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
4 
24 
5 
- 

67 

 
4.00 
24.00 
5.00 

- 
64.00 

รวม 100 100.00 
ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้บริหำร 
     สำยวชิำกำร 
     สำยสนับสนุน 

 
- 

12 
88 

 
- 

12.00 
88.00 

รวม 100 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ      
      น้อยกว่ำ 1 ปี 
      1 – 3 ปี 
      4 – 6 ป ี
      7 – 9 ป ี
      มำกกว่ำ 10 ปี 

 
 

13 
23 
24 
26 
14 

 
 

13.00 
23.00 
24.00 
26.00 
14.00 

รวม 100 100.00 



 14 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล

ความหมาย 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจงำ่ย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.36 0.82 พึงพอใจมำก 

2. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.21 0.87 พึงพอใจมำก 

3. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร 4.20 0.88 พึงพอใจมำก 

4. กำรประสำน ติดตำมข้อมลูจำกหน่วยงำน 4.24 0.83 พึงพอใจมำก 
5. เนื้อหำที่น ำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม ครบถ้วนตำมควำม
ต้องกำร 

4.23 0.85 พึงพอใจมำก 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ 4.27 0.79 พึงพอใจมำก 

2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจให้บริกำร 4.30 0.85 พึงพอใจมำก 

3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรบริกำร 4.09 0.82 พึงพอใจมำก 

4. กำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซกัถำม 4.13 0.84 พึงพอใจมำก 

5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 4.28 0.77 พึงพอใจมำก 

ด้านเคร่ืองมือ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. แบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรมีควำมถูกต้องเหมำะสม และง่ำยต่อกำรกรอก
ข้อมูล 

4.49 0.84 พึงพอใจมำก 

2. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรส ำหรับผูม้ำตดิต่อ 4.47 0.83 พึงพอใจมำก 

3. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร 4.42 0.81 พึงพอใจมำก 

4. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 4.50 0.87 พึงพอใจมำก 

5. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.58 0.86 พึงพอใจมำก 

รวม 4.31 0.83 พึงพอใจมาก 



 

งานคลัง 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานคลัง 

แผนกการเงิน
4.47

แผนกบัญชี
4.22

แผนกพัสดุ
4.06

งานคลัง

แผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกพัสดุ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 



 

แผนกการเงิน 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกการเงิน 
งานคลัง ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง  
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    หญิง 
    ชำย 

 
150 
100 

 
60.00 
40.00 

รวม 250 100.00 
2. อาชีพ 
2.1   ข้ำรำชกำร   
2.2   ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว   
2.3   พนักงำนบริษัท/ห้ำง/ร้ำน                                                                
2.4   นักศึกษำ   
2.5   อื่นๆ 

 
5 
50 
25 
160 
10 

 
2 
20 
10 
64 
 4 

รวม 250 100.00 
3. ท่านเคยติดต่อกับแผนกการเงินได้ทางใด 
3.1   ชอข้อมูล   
3.2   ประสำนงำน   
3.3   รับบริกำร   
3.4   ปรึกษำงำน 
3.5   อื่นๆ   

 
50 
40 
150 
10 
- 

 
20.00 
16.00 
60.00 
4.00 

- 
รวม 250 100.00 

4. ท่านติดต่อกับแผนกการเงินได้ทางใด 
4.1   มำติดต่อเอง                                                          
4.2   ทำงโทรศัพท ์  
4.3   ทำงจดหมำย   
4.4   ทำงหนังสือรำชกำร   
4.5   ทำง E-mail 
4.6   อื่นๆ 

 
150 
70 
- 

30 
- 
- 

 
60.00 
28.00 

- 
12.00 

- 
- 

รวม 250 100.00 
5. ความถี่ในการติดต่อกับแผนกการเงิน 
5.1   1 ครั้ง/เดือน   
5.2   2-3 ครั้ง/เดือน   
5.3   เกือบทุกวัน   
5.4   อื่นๆ  

 
125 
85 
40 
- 

 
50.00 
34.00 
40.00 

- 

รวม 250 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถงึ ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของแผนกการเงิน จากแหล่งใด 
6.1   หนังสือรำชกำร 
3.2   Website 
3.3   เจ้ำหน้ำท่ีของกองคลัง 
3.4   อื่นๆ 

 
100 
50 
100 

- 

 
40.00 
20.00 
40.00 

- 
รวม 250 100.00 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean Std. 
Deviation 

การแปลความหมาย 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.54 0.628 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
1.1 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ในเรื่องท่ีให้บริกำรเป็นอย่ำงดี 4.54 0.641 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
1.2 มีควำมสุภำพและเต็มใจให้บริกำร 4.52 0.741 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
1.3 มีกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฎิบัติ) 4.39 0.710 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
1.4กำรแต่งกำรสุภำพเรียบร้อย 4.51 0.623 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ    
2.1 ขั้นตอนระเบียบวิธีกำรในกำรขอรับบริกำร 4.51 0.623 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
2.2 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 4.47 0.678 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
2.3 คุณภำพ/ควำมถูกต้อง/ควำมชัดเจนฯ 4.46 0.740 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
2.4 กำรด ำเนินกำรทันก ำหนดเวลำ 4.51 0.603 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3.ด้านขั้นตอนการใหเบริการ    
3.1 กำรให้ควำมสดวกในกำรให้บริกำร 4.42 0.631 ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3.2 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนที่ 4.56 0.663 ระดับควำมพึงพอใจมำก 

รวม 4.47 0.66 ระดับควำมพึงพอใจมำก 



 

แผนกบัญชี 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกบัญช ี
งานคลัง ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสอบถำม โดยผู้ใช้บริกำรของแผนกบัญชี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคล
ตะวันออก  วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ (ส ำนักงำนวิทยำเขต) จ ำนวน 50 คน สรุปผลเป็น  2  ตอนดังนี้ 

 

ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
จำกกลุ่มผลตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร แผนกบัญชี จ ำนวน  50  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   

คิดเป็นร้อยละ 92.00  และเพศชำย  คิดเป็นร้อยละ 8.00  มีระดับอำยุ 20  -  30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  88 วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
(ปริญญำตรี)  คิดเป็นร้อยละ 96  ประกอบอำชีพเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว คิดเป็นร้อยละ  76  และมีสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  คิดเป็นร้อยละ 64 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

 

ล ำดับ รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

รวม x 
 

5 4 3 2 1  

1 
มีกิริยามารยาทสุภาพ  เรียบร้อย พดูจาไพเราะเหมาะสมกบั
งานบริการ มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 

100 96 18 - - 214 4.28  

2 ไดรั้บความเอาใจใส่จากเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการเป็นอยา่งดี 90 88 30 - - 208 4.16  

3 
ไดรั้บการบริการอยา่งเสมอภาพเม่ือเทียบกบัผูอ่ื้นท่ีมารับ
บริการ 

80 96 30 - - 206 4.12  

4 ไดรั้บความสะดวก รวดเร็วจากการใหบ้ริการ 65 116 24 - - 205 4.10  

5 
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
อยา่งดี 

125 88 9 - - 222 4.44  

6 
เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

115 88 15 - - 218 4.36  

7 การใหบ้ริการรวดเร็ว ฉบัไว เตม็ใจใหบ้ริการ 80 88 36 - - 204 4.08 

  รวม 655 660 162 0 0 1477 4.22 
 

 

 



 

แผนกพัสดุ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกพัสดุ (ส าหรับบุคคลภายนอก) 
งานคลัง ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 

2. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับ มีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดีมาก 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดี 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินจากแบบสอบถามท่ีได้รับ จ านวน 50 ชุด เป็นดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
     1.1   ชำย   จ ำนวน 15  คน คิดเป็น  30 % 
     1.2   หญิง    จ ำนวน 35   คน คิดเป็น  70 % 

ทั้งหมด 50 คน 
2. อาชีพ 
     2.1  เจ้ำของบริษัท 3 คิดเป็น 6 % 
     2.2  ตัวแทนขำย 25 คิดเป็น 50 % 
     2.3  คนส่งเอกสำร 22 คิดเป็น 44 % 
3. ท่านติดต่อกับงานพัสดุในลักษณะใด 

3.1 สอบถำมข้อมูล 12 คิดเป็น 24 % 
 3.2 ประสำนงำน 28 คิดเป็น 56 % 

   3.3  ให้บริกำร 2 คิดเป็น 4 % 
   3.4  ปรึกษำงำน 8 คิดเป็น 16 % 
4. ท่านทราบประกาศซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ทางใด 

 4.1 เว็บไซด์ของมหำวิทยำลัยฯ 8 คิดเป็น 16 % 
   4.2 ทำงโทรศัพท์ 23 คิดเป็น 46 % 
   4.3  ประกำศของมหำวิทยำลัยฯ 8 คิดเป็น 16 % 
   4.4  เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลำง 11 คิดเป็น 22 % 

 

 

 

 



 19 

2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ (ส าหรับบุคคลภายนอก) 

เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายการประเมิน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ผลประเมิน 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1.1 เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพและเต็มใจให้บริกำร 4 5 4.62 ดี 

 1.2  มีกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) 4 5 4.56 ดี 

a. มีควำมซื่อสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่ำตอบแทน) 4 5 4.38 ดี 

 1.4  เจ้ำหน้ำที่กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 4 5 4.72 ดี 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

2.1 ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 3 5 3.96 ดี 

2.2 กำรให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำ 3 5 4.06 ดี 

2.3 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร 3 4 3.88 ดี 

2.4 กำรด ำเนินกำรทันก ำหนดเวลำ 4 5 4.04 ดี 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.1 กำรให้ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 3 5 3.86 ดี 

3.2 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนที่ 3 4 3.32 ปำนกลำง 

รวม   4.14  
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกพัสดุ (ส าหรับบุคคลภายใน) 
งานคลัง ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 

1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับ มีความหมายดังนี้ 

  5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดีมาก 
  4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดี 

         3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย 

       1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม  ผลการประเมินจากแบบสอบถามท่ีได้รับ จ านวน 50 ชุด เป็นดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 
  1. เพศ 
     1.1   ชำย   จ ำนวน 10  คน คิดเป็น  20 % 
     1.2   หญิง    จ ำนวน 40  คน คิดเป็น  80 % 

ทั้งหมด 50 คน 
2. อาชีพ 
     2.1  อำจำรย ์ 11 คิดเป็น 22 % 
     2.2  เจ้ำหน้ำที ่ 39 คิดเป็น 78 % 
3. ท่านติดต่อกับงานพัสดุในลักษณะใด 

3.1 ขอข้อมูล 18 คิดเป็น 36 % 
 3.2 ประสำนงำน 15 คิดเป็น 30 % 

   3.3  รับบริกำร 8 คิดเป็น 16 % 
   3.4  ปรึกษำงำน 9 คิดเป็น 18 % 
   3.5  อื่นๆ 0 คิดเป็น 0 % 
4. วัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ 

 4.1 ตรง 100 คิดเป็น 100 % 
   4.2 ไม่ตรง 0 คิดเป็น 0 % 
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2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ (ส าหรับบุคคลภายใน) 

รายการประเมิน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย  
ผลการ
ประเมิน 

 1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.1  เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพและเต็มใจให้บริกำร 4 5 4.18 ดี 
1.2  มีกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) 4 5 4.20 ดี 
1.3  มีควำมซื่อสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่ำตอบแทน) 4 5 4.12 ดี 

     1.4  เจ้ำหน้ำที่กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 4 5 4.32 ดี 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

2.1 ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 3 5 3.98 ดี 
2.2 กำรให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำ 3 5 4.12 ดี 
2.3 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร 3 5 3.74 ดี 
2.4 กำรด ำเนินกำรทันก ำหนดเวลำ 3 5 4.00 ดี 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 กำรให้ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 3 5 3.92 ดี 
3.2 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนที่ 3 4 3.26 ปำนกลำง 

รวม   3.98  
 

เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

 

สรุปคะแนนรวม ความพึงพอใจของแผนกพัสดุ ได้มาจาก  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสด ุ(ส าหรับบคุคลภายใน) + ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุ (ส าหรับบุคคลภายนอก )  

 
    คะแนนเฉลี่ยของแผนกพัสดุนี้จะเท่ากับ (3.98+4.14) = 7.74/2 = 4.06  อยู่ในระดับ ด ี

 

 

 

 



 

งานส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

แผนกทะเบียนและสถิติ
นักศึกษาฯ

4.16

แผนกส่งเสริมและบริการ
วิชาการ
4.00

แผนกเอกสารการพิมพ์
4.04

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษาฯ แผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ แผนกเอกสารการพิมพ์

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 



 

 

แผนกทะเบียนและสถิตินกัศึกษา 

และแผนกประมวลผลและระเบยีนนักศกึษา 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกทะเบียนและสถติินักศึกษา 
และแผนกประมวลผลและระเบียนนักศึกษา 

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ตารางท่ี 1  เพศ 

เพศ จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 
ชำย 69 34.5 
หญิง 131 65.5 
รวม 200 100 
จากตารางท่ี 1 เพศ  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษำ   

มีจ ำนวนผู้ประเมิน 200 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.50 และเพศชำยจ ำนวน 69 คน   
คิดเป็นร้อยละ 34.50 
ตารางท่ี 2  สถานะภาพ 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 
อำจำรย์ 9 4.50 
เจ้ำหน้ำที่ 2 1.00 
นักศึกษำ 165 82.50 
บุคคลภำยนอก 24 12.00 

รวม 200 100 
 จากตารางที่ 2 สถานภาพ  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษำ    
ผู้ประเมินส่วนใหญ่สถำนภำพเป็นนักศึกษำ  จ ำนวน 165 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.50  รองลงมำคือบุคคลภำยนอก จ ำนวน      
24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 น้อยที่สุดคือ เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.00  

ตารางท่ี 3  ระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 179 89.50 
ปริญญำโท 0 0.00 
ปริญญำตรี 21 10.50 
สูงกว่ำปริญญำโท 0 0 

รวม 200 100 
 จากตารางที่ 3  ระดับการศึกษา  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิติ
นักศึกษำ   ส่วนใหญ่ศึกษำอยู่ระดับต่ ำกวำปริญญำตรี จ ำนวน 179 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.50 รองลงมำคือระดับปริญญำตรี   
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50  และน้อยที่สุดคือปริญญำโทและสูงกว่ำปริญญำโท จ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ตารางท่ี 4  การใช้บริการ 

กำรใช้บริกำร จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 
เคยใช้บริกำร 1 ครั้ง 170 85.00 
เคยใช้บริกำร 2-6 ครั้ง 22 11.00 
เคยใช้บริกำรมำกกว่ำ 6 ครั้งขึ้นไป 8 4.00 

รวม 200 100 
จากตารางที่ 4  การใช้บริการ  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิติ

นักศึกษำ  ส่วนใหญ่เคยใช้บริกำร 1 ครั้ง จ ำนวน 170 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมำคือเคยใช้บริกำร 2 -6 ครั้ง จ ำนวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00  และน้อยที่สุดคือ เคยใช้บริกำรมำกกว่ำ 6 ครั้งขึ้นไป  จ ำนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00 

ตารางท่ี 5  ประเภทของการบริการที่ได้รับ (เลือกได้มากว่า 1) 

ประเภทของกำรบริกำร จ ำนวนผู้รับบริกำร (คน)  ร้อยละ 
ขอใบรับรอง 12 6.00 
ขอใบแสดงผลกำรเรียน 16 8.00 
ลงทะเบียน-เพ่ิม-ถอน 42 21.00 
ขอประวัติ,ย้ำย,ลำออก ลำพัก ฯ 0 0.00 
ขอค ำปรึกษำ – สอบถำมข้อมูลอื่น ๆ 62 31.00 
ขอรับเอกสำรต่ำง ๆ 14 7.00 
อ่ืน ๆ (สมัครเรียน) 54 27.00 

รวม 200 100 
จากตารางที่ 5  ประเภทของการบริการ  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำหรับงำนแผนกทะเบียนและ

สถิตินักศึกษำ  ส่วนใหญ่ขอค ำปรึกษำ-สอบถำมข้อมูลอื่น ๆ  จ ำนวน 62 คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมำ คือ อื่น ๆ (สมัครเรียน) 
จ ำนวน 54 คิดเป็น 27.00 และน้อยที่สุดคือ ขอประวัติ,ย้ำย,ลำออก ลำพัก ฯจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนกส่งเสริมและบริการ 

ทางวิชาการ 
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ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย Std ควำมหมำย 
1.  มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 4.22 0.69 มำก 
2.  ควำมทันสมัยในกำรน ำเทคโนโลยีมำให้บริกำร 4.10 0.69 มำก 
3.  กำรติดต่องำนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว 4.17 0.71 มำก 
4.  ควำมชัดเจนของกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆในเรื่อง
ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบ 4.12 0.77 มำก 

5.  ระยะเวลำกำรให้บริกำรเป็นไปตำมควำมคำดหวัง ของท่ำน 
(ช่วงเวลำ 8.00 น. – 18.00 น.) 3.92 0.95 มำก 
6.  มีข้อมุล/เอกสำร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ำยต่อ
กำรใช้บริกำร 4.08 0.80 มำก 
7.  ควำมรวมเร็วและควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงระบบงำน
ทะเบียน 4.14 0.73 มำก 
8.  มีที่นั่งพักส ำหรับผู้มำติดต่อ 3.87 0.91 มำก 
9.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.09 0.80 มำก 
10.  เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว โดยมีอัธยำศัยไมตรี 4.28 0.69 มำก 
11.  กำรแต่งกำย สุภำพเหมำะสม 4.39 0.66 มำก 
12.  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 4.34 0.68 มำก 
13. จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรมีเพียงพอ 4.19 0.81 มำก 
14.  กำรตรงต่อเวลำของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 4.37 0.66 มำก 

โดยรวมทั้งหมด 4.16 0.09 มำก 
จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจ  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิติ

นักศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ในภำพรวมระดับควำมพึงพอใจมำกคือค่ำเฉลี่ย 4.16 และผู้ประเมินมีควำมพึงพอใจ
ในกำรแต่งกำย สุภำพเหมำะสม คือค่ำเฉลี่ย 4.39  รองลงมำคือ กำรตรงต่อเวลำของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 4.37 น้อยที่สุดคือ    
มีที่นั่งพักส ำหรับผู้มำติดต่อ  ค่ำเฉลี่ยคือ 3.87 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ 
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง 
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    หญิง 
    ชำย 

 
34 
16 

 
72.00 
28.00 

รวม 50 100.00 
2. อาย ุ
2.1   ต่ ำกว่ำ 20 ปี   
2.2   20 – 30 ปี   
2.3   31-40ปี   
2.4   41-50ปี   
2.5   51ปีขึ้นไป  

 
- 

35 
11 
2 
1 
1 

 
0.00 
70.00 
22.00 
4.00 
2.00 
2.00 

รวม 50 100.00 
3. วุฒิการศึกษา 
3.1   มัธยมหรือต่ ำกว่ำ   
3.2   ปริญญำตรี   
3.3   ปริญญำโท   
3.4   ปริญญำเอก   

 
- 

41 
8 
1 

 
0.00 
82.00 
16.00 
2.00 

รวม 50 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกท่ีสุด 

 

 

 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean Std. 
Deviation 

การแปล
ความหมาย 

1. ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 3.98 0.589 พึงพอใจมำก 
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ 3.90 0.614 พึงพอใจมำก 
3. ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับก่อน-หลัง 4.02 0.795 พึงพอใจมำก 
4. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร 4.04 0.755 พึงพอใจมำก 
5. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 4.26 0.633 พึงพอใจมำก 
6. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว  ไม่ซับซ้อน 3.88 0.627 พึงพอใจมำก 
7. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 3.92 0.752 พึงพอใจมำก 

รวม 4.00 0.51 พึงพอใจมาก 



 

 

แผนกเอกสารการพิมพ์ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกเอกสารการพิมพ์ 
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 

 1.  แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้ 

   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 
   3  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
   1  หมำยถงึ  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด  
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้ 

 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
ผลการประเมิน 

 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  50 ชุด เป็นดังนี้ 

1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 19 38.00 
หญิง 31 62.00 
รวม 50 100.00 

1.2. อำยุ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
20-30 ปี 13 26.00 
31-40 ปี 18 36.00 
41-50 ปี 12 24.00 
51 ขึ้นไป 7 14.00 

รวม 50 100.00 
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1.3.วุฒิกำรศึกษำ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 2 4.00 

ปริญญำตรี 21 42.00 
ปริญญำโท 24 48.00 
ปริญญำเอก 3 6.00 

รวม 50 100.00 
1.4. สถำนภำพ 

ผู้รับบริการ จ านวน ร้อยละ 
อำจำรย์ 28 56.00 
เจ้ำหน้ำที่ 22 44.00 

รวม 50 100.00 
  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารแผนกเอกสารการพิมพ์ 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำ

ต่ ำสุด 
ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมส ำคัญ
ของค่ำเฉลี่ย 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัวไม่ซับซ้อน 2.00 5.00 4.05 .85 มำก 
1.2 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 2.00 5.00 4.09 .79 มำก 

1.3 ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับก่อน – หลัง 2.00 5.00 4.11 .83 มำก 

1.4  ควำมถูกต้องของเอกสำรที่ให้บริกำร 2.00 5.00 4.04 .73 มำก 
1.5 ควำมครบถ้วนของเอกสำรที่ให้บริกำร 3.00 5.00 4.01 .73 มำก 
2.ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
2.1 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ อ่อนน้อมและเป็นกันเอง 3.00 5.00 4.10 .73 มำก 
2.2 มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริกำร 2.00 5.00 3.89 .67 มำก 
2.3 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำมของผู้รับบริกำรอย่ำงเต็มใจ 3.00 5.00 4.06 .70 มำก 
2.4 ให้ค ำอธิบำยและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 3.00 5.00 4.08 .77 มำก 

เฉลี่ย 2.44 5.00 4.04 0.75 มำก 
 

สรุป ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ 4.04 ควำมพึงพอใจอยู่ใ น
ระดับมำก 

............................................................................ 

 

 



 

งานวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกห้องสมุด
4.16

แผนกระบบสารสนเทศ
4.23

แผนกเครือข่าย
4.19

แผนกโสตทัศนศึกษา
4.31

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกห้องสมุด แผนกระบบสารสนเทศ แผนกเครือข่าย แผนกโสตทัศนศึกษา

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 



 

แผนกห้องสมุด 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกห้องสมดุ 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 

1. แบบประเมิน เปน็แบบสอบถำมแบบมำตรำสว่นประมำณค่ำ 5 ระดับ แตล่ะระดบั  
มีควำมหมำยดงันี ้

5 หมำยถงึ ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 

4 หมำยถงึ ระดับควำมคิดเห็น มำก 

3 หมำยถงึ ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 

2 หมำยถงึ ระดับควำมคิดเห็น น้อย 

1 หมำยถงึ ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 
   

2. การวิเคราะห์จ าแนกตามหวัข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรปูตำรำง แสดงว่ำค่ำต่ ำสุด ค่ำสงูสุด 
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยขอ้มูล (Standard Deviation)  และระดับควำมส ำคญัของ
ค่ำเฉลี่ย โดยแบ่งเปน็ชว่งดังนี้ 
 

ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00 หมำยถงึ ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สดุ 

ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49 หมำยถงึ ระดับควำมพึงพอใจ มำก 

ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49 หมำยถงึ ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 

ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49 หมำยถงึ ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 

ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49 หมำยถงึ ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
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ผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จ ำนวน 305 ชุด เป็นดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 122 40 
หญิง 183 60 

รวม 305 100 
 
ผลกำรประเมินด้ำนเพศ ผู้ใช้บริกำรเป็นเพศชำย 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และผู้ใช้บริกำรเป็นเพศหญิง 183 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 
1.2 อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 164 53.77 
21-30 ปี 128 41.97 
31 ปีขึ้นไป 13 4.26 

รวม 305 100 
 
ผลกำรประเมินด้ำนอำยุ ผู้ใช้บริกำรอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 53.77 ผู้ใช้บริกำรอำยุ    

21-30 ปี จ ำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 41.97 และผู้ใช้บริกำรอำยุมำกกว่ำ 31 ปีขึ้นไป จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) ร้อยละ 
อำจำรย์ 10 3.28 
เจ้ำหน้ำที่ 6 1.97 
นักศึกษำ 289 94.75 

รวม 305 100 
 
ผลกำรประเมินด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ใช้บริกำรเป็นอำจำรย์ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ผู้ใช้บริกำรเป็น

เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 และผู้ใช้บริกำรที่เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 94.75 
1.4 การศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 6 1.97 
ปริญญำตรี 289 94.75 
ปริญญำโท 8 2.62 
ปริญญำเอก 2 0.66 

รวม 305 100 
 
ผลกำรประเมินด้ำนกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 

289 คน คิดเป็นร้อยละ 94.75 ระดับปริญญำโท จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 และกำรศึกษำระดับปริญญำเอก จ ำนวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแผนกห้องสมุด 
 

รายการประเมิน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความส าคัญ

ของค่าเฉลี่ย 
1.ด้านการเปิดให้บริการของห้องสมุด 
  1.1 เวลำเปิด-ปิดให้บริกำร 3 5 4.34 0.78 ดี 
  1.2 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรใช้บริกำร
ยืม-คืน 

3 5 4.50 0.64 ดี 

  1.3 ค ำแนะน ำท่ีได้รับจำกกำรใช้บริกำรห้องสมุด 3 5 4.19 0.63 ดี 
2.ด้านการบริการของห้องสมุด 
  2.1 ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
มีจ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร 

3 5 4.08 0.71 ดี 

  2.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
มีควำมทันสมัยและตรงต่อควำมต้องกำร 

3 5 3.96 0.81 ดี 

  2.3 ควำมเพียงพอของ 
ฐำนข้อมูลที่จัดให้บริกำร 

3 5 3.96 0.81 ดี 

3.ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
  3.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เข้ำใจง่ำย 

3 5 4.06 0.80 ดี 

  3.2 กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 3 5 4.27 0.75 ดี 
  3.3 กำรจัดเรียงทรัพยำกร 
บนชั้นสำมำรถค้นหำได้ง่ำย 
และรวดเร็ว 

3 5 4.22 0.74 ดี 

  3.4 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำย 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำย 
มหำวิทยำลัยมีควำมสะดวก 

3 5 4.12 0.69 ดี 

  3.5 ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

3 5 4.17 0.68 ดี 
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รายการประเมิน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความส าคัญ

ของค่าเฉลี่ย 
3.ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ (ต่อ) 
  3.6 กำรช่วยเหลือในกำรให้บริกำรข้อมูล 3 5 4.17 0.64 ดี 
4.ด้านบุคลากรห้องสมุด 
  4.1 บุคลำกรมีกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ
เหมำะสม 

3 5 4.31 0.63 ดี 

  4.2 บุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจ  
มีควำมเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยำศัยดี 

3 5 4.25 0.65 ดี 

  4.3 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

3 5 4.15 0.64 ดี 

5.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  5.1 สภำพแวดล้อมภำยในห้องสมุดมีบรรยำกำศ
ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 

3 5 4.23 0.71 ดี 

  5.2 มีแสงสว่ำงเพียงพอ 3 5 4.15 0.73 ดี 
  5.3 มีที่นั่งอ่ำนหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 3 5 4.11 0.69 ดี 
  5.4 มีจ ำนวนคอมพิวเตอร์ 
ในกำรสืบค้นข้อมูลเพียงพอ 

3 5 4.14 0.68 ดี 

  5.5 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพ
เพียงพอ 

3 5 4.11 0.68 ดี 

6.ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 
  6.1 ควำมปลอดภัยภำยในห้องสมุด 3 5 4.17 0.61 ดี 
  6.2 มีช่องทำงหนีไฟ 3 5 4.14 0.61 ดี 
7.ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์      
  7.1 สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ 
และป้ำยประชำสัมพันธ์มีควำมชัดเจนเพียงพอ 

3 5 4.07 0.61 ดี 

  7.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสม่ ำเสมอ เช่น 
กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศใหม่ 

3 5 4.08 0.58 ดี 

  7.3 กำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงเวลำให้บริกำร 
มีควำมสม่ ำเสมอ 

3 5 4.07 0.58 ดี 

รวมทั้งหมด 3 5 4.16 0.69 ดี 
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ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการหน่วยงานวิทยบริการในด้านต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการเปิดให้บริการของห้องสมุด 

- เวลำเปิด-ปิดให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.34 
- ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรใช้บริกำรยืม-คืน คิดเป็นร้อยละ 4.50  
- ค ำแนะน ำท่ีได้รับจำกกำรใช้บริกำรห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 4.19 

2. ด้านการบริการของห้องสมุด 
- ทรัพยำกรสำรสนเทศมีจ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร คิดเป็นร้อยละ 4.08 
- ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมทันสมัยและตรงต่อควำมต้องกำร คิดเป็นร้อยละ 3.96 
- ควำมเพียงพอของฐำนข้อมูลที่จัดให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 3.96 

3. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
- ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เข้ำใจง่ำย คิดเป็นร้อยละ 4.06 
- กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 4.27 
- กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้นสำมำรถค้นหำได้ง่ำยและรวดเร็ว  

คิดเป็นร้อยละ 4.22 
- กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอิเลคทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 

มีควำมสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.12 
- ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.17 
- กำรช่วยเหลือในกำรให้บริกำรข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.17 

4. ด้านบุคลากรห้องสมุด 
- บุคลำกรมีกำรแตง่กำยและมีบุคลิกภำพเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 4.31 
- บุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจ มีควำมเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยำศัยดี  

คิดเป็นร้อยละ 4.25 
- บุคลำกรมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.15 

5. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- สภำพแวดล้อมภำยในห้องสมุดมีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ คิดเป็นร้อยละ 4.23 
- มีแสงสว่ำงเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.15 
- มีที่นั่งอ่ำนหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.11 
- มีจ ำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.14 
- เครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.11 

6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 
- ควำมปลอดภัยภำยในห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 4.17 
- มีช่องทำงหนีไฟ คิดเป็นร้อยละ 4.14 

7. ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
- สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ และป้ำยประชำสัมพันธ์มีควำมชัดเจนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.07 
- มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสม่ ำเสมอ เช่น กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศใหม่  

คิดเป็นร้อยละ 4.08 
- กำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำให้บริกำรมีควำมสม่ ำเสมอ 

คิดเป็นร้อยละ 4.07 
 
 
 



 

 

แผนกระบบสารสนเทศ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกระบบสารสนเทศ 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
     1.1   หญิง     จ ำนวน 77   คน คิดเป็น  59.23% 
     1.2   ชำย     จ ำนวน 53   คน คิดเป็น  40.77% 

ทั้งหมด 130 คน 
  2. สถานะภาพ 
     2.1   อำจำรย์ประจ ำ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 20   คน คิดเป็น  15.38% 
     2.2   อำจำรย์ประจ ำ สังกัดคณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 10   คน คิดเป็น  7.69% 
     2.3   เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 21   คน คิดเป็น  16.15% 
     2.4   เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 10   คน คิดเป็น  7.69% 
     2.5   เจ้ำหน้ำที่ สังกัดส ำนักงำน     จ ำนวน 59   คน คิดเป็น  45.38% 
     2.6   นักศึกษำ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 3   คน คิดเป็น  2.31% 
     2.7   นักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 7   คน คิดเป็น  5.38% 
     2.8   อำจำรย์พิเศษ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.9   อำจำรย์พิเศษ คณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.10   บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกภำครัฐ     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.11   บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกเอกชน     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.12   ประชำชนทั่วไป     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 

ทั้งหมด 130 คน 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของเเบบประเมิน เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกระบบสารสนเทศ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
 1 สถานที ่ ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     1.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบียบ และเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 3.98 0.88 ดี 
     1.2 ที่ตั้งของหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน 4.19 1.04 ดี 
 2 เจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     2.1 บริกำรด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต 4.36 0.96 ดี 
     2.2 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ 4.35 0.80 ดี 
     2.3 เจ้ำหน้ำที่แสดงควำมกระตือรือร้น , ฉับไว เอำใจใส่ และมี
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

4.18 1.03 ดี 

     2.4 บริกำรด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.12 0.89 ดี 
     2.5 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมตรงตำมควำมต้องกำร 4.44 0.81 ดี 
     2.6 มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 4.10 1.01 ดี 
     2.7 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 4.25 1.03 ดี 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอเเนะ 

             - 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ค่ำเฉลี่ย  S.D. ผลกำรประเมิน 
 3 งานซ่อมบ ารุง ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     3.1 มีบริกำรให้ค ำปรึกษำคอมพิวเตอร์ได้หลำกหลำยอำกำร 4.66 0.53 ดีมำก 
     3.2 มีบริกำรแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์ได้หลำกหลำยอำกำร 4.44 0.68 ดี 
     3.3 ด ำเนินกำรซ่อมได้ตรงกับวัน / เวลำที่นัดหมำย 4.59 0.58 ดีมำก 
     3.4 มีควำมสะดวกในกำรแจ้งซ่อมและรับคืน 4.11 0.85 ดี 
     3.5 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรโดยภำพรวม 3.98 0.90 ดี 
 4 งานให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูล(เว็บไซต์) ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     4.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรในภำพรวม 4.22 1.05 ดี 
     4.2 ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ/เป็นปัจจุบัน 4.32 0.95 ดี 
     4.3 สะดวก/รวดเร็ว ในกำรใช้บริกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำน website 4.22 1.00 ดี 
     4.4 มีควำมถูกต้องในข้อมูล/เนื้อหำครบถ้วน 4.36 0.96 ดี 
 5 งานให้บริการ Account WIFI-CPC ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     5.1 ควำมถูกต้องของข้อมูล Account 4.25 0.99 ดี 
     5.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรโดยรวม 4.27 1.06 ดี 
     5.3 มีควำมรวดเร็วในกำรขอเเก้ไขข้อมูล Account 4.32 0.98 ดี 
 6 งานให้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง(Self Access) ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     6.1 มีควำมต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่คอยเดินบริกำรแต่ละเครื่อง 3.77 0.97 ดี 
     6.2 สำมำรถสืบค้นได้โดยไม่เรียกใช้บริกำรเจ้ำหน้ำที่ 4.32 1.00 ดี 
     6.3 คอมพิวเตอร์มีควำมรวดเร็วในกำรสืบค้น 4.28 1.02 ดี 
     6.4 คอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 3.95 0.91 ดี 
     6.5 มีช่วงระยะเวลำที่ให้บริกำรเหมำะสม (08.30-18.00 , จันทร์-ศุกร์) 3.92 0.82 ดี 
     6.6 มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำใช้บริกำรคอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.12 1.10 ดี 

     6.7 มีระบบปฎิบัติกำรตรงตำมควำมต้องกำร 4.31 1.04 ดี 
     6.8 มีอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้ยืมตำมควำมต้องกำร 4.32 0.89 ดี 
     6.9 ควำมพึงพอใจต่อกำรที่ได้รับกำรบริกำรในภำพรวม 4.34 0.80 ดี 
   รวมทั้งหมด 4.23 0.92 ดี 



 

แผนกเครือข่าย 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกเครือข่าย 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม  

 ข้อมูลทั่วไป 
  1. เพศ 
     1.1   หญิง     จ ำนวน 73   คน คิดเป็น  56.15% 
     1.2   ชำย     จ ำนวน 57   คน คิดเป็น  43.85% 

ทั้งหมด 130 คน 
  2. สถานะภาพ 
     2.1   อำจำรย์ประจ ำ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 17   คน คิดเป็น  13.08% 
     2.2   อำจำรย์ประจ ำ สังกัดคณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 23   คน คิดเป็น  17.69% 
     2.3   เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 15   คน คิดเป็น  11.54% 
     2.4   เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 19   คน คิดเป็น  14.62% 
     2.5   เจ้ำหน้ำที่ สังกัดส ำนักงำน     จ ำนวน 23   คน คิดเป็น  17.69% 
     2.6   นักศึกษำ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 26   คน คิดเป็น  20.00% 
     2.7   นักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 7   คน คิดเป็น  5.38% 
     2.8   อำจำรย์พิเศษ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.9   อำจำรย์พิเศษ คณะศิลปศำสตร์     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.10   บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกภำครัฐ     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.11   บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกเอกชน     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 
     2.12   ประชำชนทั่วไป     จ ำนวน 0   คน คิดเป็น  0.00% 

ทั้งหมด 130 คน 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของเเบบประเมิน เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกเครือข่าย 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
 1 สถานที ่ ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     1.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบียบ และเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 4.15 1.10 ดี 
     1.2 ที่ตั้งของหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน 4.10 1.03 ดี 
 2 เจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     2.1 บริกำรด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต 4.17 1.06 ดี 
     2.2 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ 4.01 1.13 ดี 
     2.3 เจ้ำหน้ำที่แสดงควำมกระตือรือร้น , ฉับไว เอำใจใส่ และมีควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร 

4.44 0.70 ดี 

     2.4 บริกำรด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.12 1.12 ดี 
     2.5 ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมตรงตำมควำมต้องกำร 4.10 1.14 ดี 
     2.6 มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 4.25 0.90 ดี 
     2.7 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 4.15 1.03 ดี 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
 3 งานด้านให้บริการเครือข่าย WIFI - CPC ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     3.1 กำรเข้ำระบบกำรใช้สัญญำณ WIFI ครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 4.20 0.95 ดี 
     3.2 บริกำรเครือข่ำยครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 4.53 0.65 ดีมำก 
     3.3 มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเครือข่ำยอยู่เสมอ 4.46 0.70 ดี 
     3.4 มีสะดวกในกำรติดต่อสอบถำม / ให้ค ำปรึกษำกำรให้บริกำร 4.08 1.06 ดี 
     3.5 กำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนเกิดปัญหำหรือเมื่อมีกำร
ปรับปรุงระบบ 

4.12 1.07 ดี 

     3.6 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรในภำพรวม 4.12 1.06 ดี 
     3.7 ควำมเสถียรของสัญญำณ WIFI 4.19 1.01 ดี 
     3.8 ควำมเร็วของสัญญำณ WIFI 4.17 1.01 ดี 
 4 งานด้านให้บริการระบบเครือข่ายในวิทยาเขต ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
     4.1 สำย LAN สำมำรถเสียบได้ท่ัวบริเวณห้องท ำงำนตำมต้องกำร 4.25 0.93 ดี 
     4.2 มีกำรน ำปรับปรุงและพัฒนำอยู่เสมอ 4.28 0.91 ดี 
     4.3 อุปกรณ์พร้อมและเพียงพอใช้งำนตลอดเวลำที่ต้องกำร 4.13 1.00 ดี 
     4.4 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรในภำพรวม 4.03 1.06 ดี 
   รวมทั้งหมด 4.19 0.98 ดี 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอเเนะ 

             - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกโสตทัศนศึกษา 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกโสตทัศนศึกษา 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (M) ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมำก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใช้ 
1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ที ่ รายการประเมิน Mean SD ความหมาย (M) 
1 มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 4.98 0.00 ดีมำก 
2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 4.98 0.00 ดีมำก 
3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 4.98 0.00 ดีมำก 
4 เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม  และไมตรีจิต 4.98 0.10 ดีมำก 
5 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 4.99 0.00 ดีมำก 
6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร 4.17 0.80 ดี 
7 ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร 4.99 0.00 ดีมำก 
8 กำรให้บริกำรในภำพรวม 4.99 0.00 ดีมำก 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 4.88 0.11 ดีมาก 
 

 

บริการ     : ยืม - คืน 
ระหว่าง     : ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนเป้าหมาย  : 300 คน 
จ านวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน : 534 คน  
ร้อยละ    : 178% จำกจ ำนวนเป้ำหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย : คน         คิดเป็นร้อยละ 
< 2.00   = 0  0.00% 
2.00 - 2.74   = 0  0.00%  
2.75 - 3.24   = 0  0.00% 
3.25 – 4.00   = 7  1.31% 
4.01 – 5.00   = 527  98.69% 
รวม   = 534  100% 
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ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (M) ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมำก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใช้ 
1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ที ่ รายการประเมิน Mean SD ความหมาย (M) 
1 มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 4.96 0.21 ดีมำก 
2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 4.98 0.14 ดีมำก 
3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 4.96 0.19 ดีมำก 
4 เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม  และไมตรีจิต 4.98 0.15 ดีมำก 
5 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 4.96 0.19 ดีมำก 
6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร 4.79 0.70 ดีมำก 
7 ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร 4.97 0.18 ดีมำก 
8 กำรให้บริกำรในภำพรวม 4.98 0.14 ดีมำก 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 4.95 0.24 ดีมาก 
 

 

 

 

 

บริการ     : ซ่อมบ ารุง 
ระหว่าง     : ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนเป้าหมาย  : 200 คน 
จ านวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน : 261 คน  
ร้อยละ    : 130.5% จำกจ ำนวนเป้ำหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย : คน         คิดเป็นร้อยละ 
< 2.00   = 0  0.00% 
2.00 - 2.74   = 0  0.00%  
2.75 - 3.24   = 0  0.00% 
3.25 – 4.00   = 3  1.15% 
4.01 – 5.00   = 258  98.85% 
รวม   = 261  100% 
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ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (M) ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมำก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใช้ 
1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ที ่ รายการประเมิน Mean SD ความหมาย (M) 
1 มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 3.66 1.14 ดี 
2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 3.65 1.09 ดี 
3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 3.34 1.05 พอใช้ 
4 เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม  และไมตรีจิต 3.48 1.14 พอใช้ 
5 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 3.45 1.12 พอใช้ 
6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร 2.13 0.62 ปรับปรุง 
7 ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร 2.33 0.84 ปรับปรุง 
8 กำรให้บริกำรในภำพรวม 2.50 0.98 พอใช้ 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 3.07 1.00 พอใช้ 
 

 

 

 

 

บริการ     : กิจกรรมกลางแจ้ง 
ระหว่าง     : ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนเป้าหมาย  : 250 คน 
จ านวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน : 320 คน  
ร้อยละ    : 128% จำกจ ำนวนเป้ำหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย : คน         คิดเป็นร้อยละ 
< 2.00   = 0  0.00% 
2.00 - 2.74   = 60  18.75%  
2.75 - 3.24   = 163  50.94% 
3.25 – 4.00   = 96  30% 
4.01 – 5.00   = 1  0.31% 
รวม   = 320  100% 
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ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (M) ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมำก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใช้ 
1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ที ่ รายการประเมิน Mean SD ความหมาย (M) 
1 มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 5.00 0.00 ดีมำก 
2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 4.97 0.16 ดีมำก 
3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 4.89 0.39 ดีมำก 
4 เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม  และไมตรีจิต 4.87 0.41 ดีมำก 
5 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 4.87 0.41 ดีมำก 
6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร 4.87 0.41 ดีมำก 
7 ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร 4.89 0.39 ดีมำก 
8 กำรให้บริกำรในภำพรวม 4.95 0.23 ดีมำก 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 4.91 0.30 ดีมาก 
 

 

 

 

 

บริการ     : ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
ระหว่าง     : ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนเป้าหมาย  : 60 คน 
จ านวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน : 38 คน  
ร้อยละ    : 63.33% จำกจ ำนวนเป้ำหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย : คน         คิดเป็นร้อยละ 
< 2.00   = 0  0.00% 
2.00 - 2.74   = 0  0.00%  
2.75 - 3.24   = 0  0.00% 
3.25 – 4.00   = 1  2.63% 
4.01 – 5.00   = 37  97.37% 
รวม   = 38  100% 
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ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (M) ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมำก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใช้ 
1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ที ่ รายการประเมิน Mean SD ความหมาย (M) 
1 มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 4.11 0.78 ดี 
2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 4.22 0.67 ดี 
3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 2.33 0.87 ปรับปรุง 
4 เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม  และไมตรีจิต 3.56 1.42 ดี 
5 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 3.89 0.78 ดี 
6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร 0.00 0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 
7 ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร 0.00 0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 
8 กำรให้บริกำรในภำพรวม 1.78 0.83 ปรับปรุง 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 2.49 0.67 ปรับปรุง 
 

 

 

 

 

บริการ     : บันทึกภาพเคลื่อนไหว 
ระหว่าง     : ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนเป้าหมาย  : 3 คน 
จ านวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน : 9 คน  
ร้อยละ    : 300% จำกจ ำนวนเป้ำหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย : คน         คิดเป็นร้อยละ 
< 2.00   = 2  11.11% 
2.00 - 2.74   = 6  66.67%  
2.75 - 3.24   = 2  0.00% 
3.25 – 4.00   = 0  0.00% 
4.01 – 5.00   = 0  0.00% 
รวม   = 9   100% 
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ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (M) ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมำก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใช้ 
1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ที ่ รายการประเมิน Mean SD ความหมาย (M) 

1 มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 4.99 0.16 ดีมำก 
2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 5.00 0.08 ดีมำก 
3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 4.99 0.10 ดีมำก 
4 เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม  และไมตรีจิต 5.00 0.05 ดีมำก 
5 เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 5.00 0.05 ดีมำก 
6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร 4.87 0.46 ดีมำก 
7 ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร 4.91 0.37 ดีมำก 
8 กำรให้บริกำรในภำพรวม 4.58 0.70 ดีมำก 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 4.92 0.25 ดีมาก 
 

 

 

 

 

บริการ     : โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 
ระหว่าง     : ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนเป้าหมาย  : 400 คน 
จ านวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน : 749 คน  
ร้อยละ    : 187.3% จำกจ ำนวนเป้ำหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย : คน         คิดเป็นร้อยละ 
< 2.00   = 0  0.00% 
2.00 - 2.74   = 0  0.00%  
2.75 - 3.24   = 0  0.00% 
3.25 – 4.00   = 2  0.27% 
4.01 – 5.00   = 747  99.73% 
รวม   = 749   100% 
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ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (M) ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมำก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใช้ 
1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ที ่ รายการประเมิน Mean SD ความหมาย (M) 

1 มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 4.98 0.14 ดีมำก 
2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 4.98 0.13 ดีมำก 
3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 4.97 0.20 ดีมำก 
4 เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม  และไมตรีจิต 4.98 0.08 ดีมำก 
5 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 4.99 0.11 ดีมำก 
6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร 4.78 0.43 ดีมำก 
7 ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร 4.99 0.09 ดีมำก 
8 กำรให้บริกำรในภำพรวม 4.98 0.15 ดีมำก 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 4.96 0.17 ดีมาก 
 

 

 

 

 

บริการ     : โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน 
ระหว่าง     : ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนเป้าหมาย  : 700 คน 
จ านวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน : 460 คน  
ร้อยละ    : 65.71% จำกจ ำนวนเป้ำหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย : คน         คิดเป็นร้อยละ 
< 2.00   = 0  0.00% 
2.00 - 2.74   = 0  0.00%  
2.75 - 3.24   = 0  0.00% 
3.25 – 4.00   = 2  0.43% 
4.01 – 5.00   = 458  99.57% 
รวม   = 460   100% 
 



 45 

รวมคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกโสตทัศนูปกรณ์ 

ที ่ รายการประเมิน Mean ความหมาย (M) 

1 บริกำรยืม - คืน 4.88 ดีมำก 
2 บริกำรซ่อมบ ำรุง 4.95 ดีมำก 
3 บริกำรกิจกรรมกลำงแจ้ง 3.07 พอใช้ 
4 บริกำรตัดต่อภำพเคลื่อนไหว 4.91 ดีมำก 
5 บริกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว 2.49 ปรับปรุง 
6 บริกำรโสตทัศนุปกรณ์ห้องประชุม 4.92 ดีมำก 
7 บริกำรโสตทัศนุปกรณ์ห้องเรียน 4.96 ดีมำก 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 4.31 ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานนโยบายและแผน 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานนโยบายและแผน 

แผนกนโยบาย
4.09

แผนกงบประมาณ
4.11

แผนกประกันคุณภาพ
4.23

งานนโยบายและแผน

แผนกนโยบาย แผนกงบประมาณ แผนกประกันคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 



 

แผนกนโยบาย 



 46 

สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกนโยบาย 
งานนโยบายและแผน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง  
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
25 
75 

 
25.00 
75.00 

รวม 100 100.00 
อายุ 
     ต่ ำกว่ำ 20 ปี 
     20 ปี – 30 ป ี
     31 ปี – 40 ป ี
     41 ปี – 50 ป ี
     50 ปีขึ้นไป 

 
- 

20 
50 
20 
10 

 
- 

20.00 
50.00 
20.00 
10.00 

รวม 100 100.00 
สถานภาพ 
     ข้ำรำชกำร 
     พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
     พนักงำนรำชกำร 
     ลูกจ้ำงประจ ำ 
     ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
5 
30 
5 
- 

60 

 
5.00 
30.00 
5.00 

- 
60.00 

รวม 100 100.00 
ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้บริหำร 
     สำยวชิำกำร 
     สำยสนับสนุน 

 
1 
10 
89 

 
1.00 
10.00 
89.00 

รวม 100 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ      
      น้อยกว่ำ 1 ปี 
      1 – 3 ปี 
      4 – 6 ป ี
      7 – 9 ป ี
      มำกกว่ำ 10 ปี 

 
 

10 
20 
25 
25 
20 

 
 

10.00 
20.00 
25.00 
25.00 
20.00 

รวม 100 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล

ความหมาย 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.05 0.83 พึงพอใจมำก 
2. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร 4.07 0.78 พึงพอใจมำก 
3. กำรประสำน ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำน 3.92 0.81 พึงพอใจมำก 
4. กำรให้บริกำรด้ำนเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับงำน
วิเครำะห์นโยบำย 

4.11 0.84 พึงพอใจมำก 

5. เนื้อหำที่น ำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม 
ครบถ้วนตำมควำมต้องกำร 

4.15 0.83 พึงพอใจมำก 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ 4.32 0.78 พึงพอใจมำก 
2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 3.82 0.80 พึงพอใจมำก 
3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร 3.88 0.87 พึงพอใจมำก 
4. กำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำม 4.52 0.82 พึงพอใจมำกที่สุด 
5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 4.02 0.78 พึงพอใจมำก 
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรส ำหรับผู้มำติดต่อ 4.35 0.82 พึงพอใจมำก 
2. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร 4.02 0.80 พึงพอใจมำก 
3. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 4.02 0.83 พึงพอใจมำก 
4. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.57 0.71 พึงพอใจมำกที่สุด 

รวม 4.09 0.82 พึงพอใจมำก 



 

แผนกงบประมาณ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกงบประมาณ 
งานนโยบายและแผน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง  
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
25 
75 

 
25.00 
75.00 

รวม 100 100.00 
อายุ 
     ต่ ำกว่ำ 20 ปี 
     20 ปี – 30 ป ี
     31 ปี – 40 ป ี
     41 ปี – 50 ป ี
     50 ปีขึ้นไป 

 
- 

20 
50 
20 
10 

 
- 

20.00 
50.00 
20.00 
10.00 

รวม 100 100.00 
สถานภาพ 
     ข้ำรำชกำร 
     พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
     พนักงำนรำชกำร 
     ลูกจ้ำงประจ ำ 
     ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
5 
30 
5 
- 

60 

 
5.00 
25.00 
5.00 

- 
60.00 

รวม 100 100.00 
ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้บริหำร 
     สำยวชิำกำร 
     สำยสนับสนุน 

 
1 
10 
89 

 
1.00 
10.00 
89.00 

รวม 100 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ      
      น้อยกว่ำ 1 ปี 
      1 – 3 ปี 
      4 – 6 ป ี
      7 – 9 ป ี
      มำกกว่ำ 10 ปี 

 
 

10 
20 
25 
25 
20 

 
 

10.00 
20.00 
25.00 
25.00 
20.00 

รวม 100 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถงึ ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกท่ีสุด 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล

ความหมาย 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.13 0.82 พึงพอใจมำก 
2. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.88 0.81 พึงพอใจมำก 
3. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร 4.01 0.81 พึงพอใจมำก 
4. กำรประสำน ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำน 4.41 0.77 พึงพอใจมำก 
5. เนื้อหำที่น ำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม ครบถ้วน
ตำมควำมต้องกำร 

4.37 0.81 พึงพอใจมำก 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ 4.11 0.80 พึงพอใจมำก 
2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 4.11 0.81 พึงพอใจมำก 
3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร 4.12 0.82 พึงพอใจมำก 
4. กำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำม 4.01 0.82 พึงพอใจมำก 
5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 3.97 0.86 พึงพอใจมำก 
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. แบบฟอร์มค ำของบประมำณมีควำมถูกต้องเหมำะสม และง่ำยต่อ
กำรกรอกข้อมูล 

4.04 0.75 พึงพอใจมำก 

2. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรส ำหรับผู้มำติดต่อ 4.14 0.77 พึงพอใจมำก 
3. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร 4.40 0.80 พึงพอใจมำก 
4. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 3.92 0.78 พึงพอใจมำก 
5. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 3.99 0.78 พึงพอใจมำก 

รวม 4.11 0.80 พึงพอใจมาก 



 

แผนกประกันคุณภาพ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 
งานนโยบายและแผน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง 
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    หญิง 
    ชำย 

 
37 
13 

 
74.00 
26.00 

รวม 50 100.00 
2. ต าแหน่ง 
    ข้ำรำชกำร 
    พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร 
    ลูกจ้ำงประจ ำ 
    ลูกจ้ำงชั่วครำว 
    นักศึกษำ 
    บุคคลภำยนอก 

 
4 
13 
- 

33 
- 
- 
 

 
8.00 
26.00 
0.00 
66.00 
0.00 
0.00 

 
รวม 50 100.00 

3. หน่วยงาน 
    ส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 
    คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    คณะศิลปศำสตร์ 
    อ่ืนๆ 

 
42 
5 
3 
- 

 
84.00 
10.00 
6.00 
0.00 

รวม 50 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
4 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ 
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจน้อย 
 3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจปำนกลำง 

4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำก 
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ  พึงพอใจมำกที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean Std. 
Deviation 

การแปล
ความหมาย 

1. ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 4.10 0.58 พึงพอใจมำก 
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ 4.16 0.51 พึงพอใจมำก 
3. ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับก่อน-หลัง 4.18 0.66 พึงพอใจมำก 
4. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร 4.38 0.56 พึงพอใจมำก 
5. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 4.32 0.62 พึงพอใจมำก 
6. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว  ไม่ซับซ้อน 4.20 0.60 พึงพอใจมำก 
7. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.30 0.64 พึงพอใจมำก 

รวม 4.23 0.46 พึงพอใจมำก 



 

งานพัฒนานักศึกษา 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานพัฒนานักศึกษา 

แผนกกิจกรรมนักศึกษา
4.31

แผนกกีฬาและนันทนาการ
3.95

แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

4.12

แผนกบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

4.19

งานพัฒนานักศึกษา

แผนกกิจกรรมนักศึกษา แผนกกีฬาและนันทนาการ แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 



 

 

แผนกกิจกรรมนักศึกษา 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกกิจกรรมนักศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 

 1.  แบบประเมิน  เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  แต่ละระดับ  มีควำมหมำย  ดังนี้ 
   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 
   3  หมำยถงึ  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
   1  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด   
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ย 
โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
ผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  450  ชุด เป็นดังนี้ 
1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. สถำนภำพ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษำ 385 85.55 
อำจำรย์ 30 6.66 
เจ้ำหน้ำที่ 35 7.77 

รวม 450 100.00 
1.2. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 135 30.00 
หญิง 315 70.00 

รวม 450 100.00 
1.3. สังกัด 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
คณะบริหำรธุรกิจฯ 335 74.44 
คณะศิลปะศำสตร์ 85 18.88 
ส ำนักงำนวิทยำเขตฯ 30 6.66 
อ่ืนๆ - - 

รวม 450 100.00 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษา 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำ

ต่ ำสุด 
ค่ำสูง
สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำมส ำคัญ
ของค่ำเฉลี่ย 

ด้านการบริการและด าเนินกจิกรรม 
1.มีกำรจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับศิลปวัฒธรรม 3 5 4.15 .628 มำก 
2.มีกระบวนกำรจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 3 5 4.27 .626 ปำนกลำง 

3.มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 3 5 4.28 .748 ปำนกลำง 
4.ได้รับควำมรู้หรือประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม 3 5 4.35 .510 ปำนกลำง 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
5.พื้นที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 3 5 4.35 .525  
6.สื่อท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมทันสมัย 3 5 4.26 .638 ปำนกลำง 
7.มีกำรประชำสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่ำงๆล่วงหน้ำเสมอ 3 5 4.15 .802 มำก 
8.มีป้ำยหรือสัญลักษณ์แสดงจุดจดักิจกรรมอย่ำงชัดเจน 3 5 4.55 .608 มำกที่สุด 
ด้านอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / วิทยากร 
9.อำจำรย์ เจ้ำหนำ้ที่ / วิทยำกร บริกำรด้วยไมตรีจติร 3 5 4.50 .723 มำก 
10.อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี / วิทยำกรให้ควำมรู้ แนะน ำ 
พร้อมท้ังตอบข้อซักถำมได้ถูกต้องและเข้ำใจ 3 5 4.20 .817 มำก 

รวม - - 4.31 .397 มำก 
 

ข้อเสนอแนะ 
- หลังจำกท่ีมีกำรจัดกิจกรรมควรมีกำรสรุป เช่น ลงรูปกิจกรรมประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ให้นักศึกษำ 

และบุคลำกรทรำบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนกกีฬาและนันทนาการ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกกีฬาและนันทนาการ  
งานพัฒนานักศึกษา ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

บริการแผนกกีฬาและนันทนาการ (ห้องฟิตเนส) 

กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรห้องฟิตเนส ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ประเมินจำกอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และ
นักศึกษำ ดังนี้  

ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไป 
 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 
1. อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ 35 23.33 
2. นักศึกษำ 115 76.66 

รวม 150 100.0 
 

  แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรประเมิน มีลักษณะค ำถำมแบบเลือกตอบและปลำยเปิด แบ่งเป็น  ๓  ตอน  คือ 
ข้อมูลสถำนภำพทั่วไป  ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องฟิตเนส  และข้อเสนอแนะ 

 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC และน ำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตำรำง   แสดงค่ำเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรห้องฟิตเนส ในวิทยำเขตฯ 

   ก ำหนดค่ำคะแนนในแต่ละระดับ  ดังนี้ 

   มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด   ให้คะแนน  5  คะแนน 

   มีควำมพึงพอใจมำก   ให้คะแนน  4  คะแนน 

   มีควำมพึงพอใจปำนกลำง   ให้คะแนน  3  คะแนน 

   มีควำมพึงพอใจน้อย   ให้คะแนน  2  คะแนน  

   มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด   ให้คะแนน  1  คะแนน 

  เมื่อได้ค่ำคะแนนเฉลี่ย  น ำมำแปลควำมหมำยของคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

   4.50 – 5.00  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  

   3.50 – 4.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจมำก 

   2.50 – 3.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 

   1.50 – 2.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจน้อย 

   0.00– 1.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด  
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ตอนที่  2  ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการห้องฟิตเนส  
 

ความความพึงพอใจในการให้บริการห้องฟิตเนส ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึงพอใจ 
1.ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรห้องฟิตเนส 3.90 .641 มำก    
2.ห้องฟิตเนสมีขนำดห้องเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.65 .639 มำก 
3.ห้องฟิตเนสมีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้บริกำร 4.15 .759 มำก   
4.ห้องฟิตเนสมีบอร์ดประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้กับผู้ใช้บริกำรทรำบ 4.25 .523 มำก 
5.ห้องฟิตเนสมีเอกสำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกก ำลังกำยให้บริกำร 4.20 .550 มำก 
6.เครื่องออกก ำลังกำยมีมำตรฐำนและปลอดภัยต่อกำรใช้บริกำร 3.65 .641 มำก 
7.เครื่องออกก ำลังกำยมีเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.89 .788 มำก 
8.ควำมสะอำดของเครื่องออกก ำลังกำยต่อกำรใช้บริกำร 4.46 .686 มำกที่สุด 
9.เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ เหมำะสมกับกำรให้บริกำร   3.71 .716 มำก 
10.เจ้ำหน้ำที่ใช้วำจำสุภำพในกำรให้บริกำร 3.86 3.85 มำก 
11.เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำกำรใช้เครื่องออกก ำลังกำยและกำรออก
ก ำลังกำยที่ถูกต้อง 

4.12 4.00 มำก 

ผลการประเมินรวม 3.99 
 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ  

1. ให้มีโครงกำรออกก ำลังกำย เช่น น่ำจะมีเต้นแอโรบิค  โยคะ ฯลฯ ควรมีห้องทดสอบสมรรถภำพ 

 2. ควรขยำยห้องฟิตเนสให้มีขนำดใหญ่กว่ำนี้  

3. อุปกรณ์ช ำรุดไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรควรมีกำรจัดซื้อหรือจัดซ่อมแซม เพิ่มเติม 
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บริการแผนกกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา) 

ข้อมูลจ าเพาะ 

 1.  แบบประเมิน  เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  แต่ละระดับ  มีควำมหมำย  ดังนี้ 

   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 

   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 

   3  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 

   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 

   1  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด  
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้ 

 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 

 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 

 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 

 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 

ผลการประเมิน 

 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  400  ชดุ เป็นดังนี้ 

1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. สถำนภำพ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษำ 320 80.0 

อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ 50 12.50 

ศิษย์เก่ำ/บุคคลภำยนอก 30 7.50 

รวม 400 100.00 

ผลกำรประเมินผลด้ำนสถำนภำพ เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 เป็นอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เป็นศิษย์เก่ำ/บุคคลภำยนอก  จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  
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 1.2. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 140 35.0 

หญิง 260 65.0 

รวม 400 100.00 

ผลกำรประเมินด้ำนเพศ เป็นเพศชำย  จ ำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ  35.0 เพศหญิง จ ำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.0  

 

1.3. สังกัด  

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหำรธุรกิจฯ 265 66.25 

คณะศิลปศำสตร์ 95 23.75 

ส ำนักงำนวิทยำเขตฯ 30 7.5 

อ่ืนๆ 10 2.5 

รวม 400 100.00 

ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จ ำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25  เป็นสำขำศิลปศำสตร์ จ ำนวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75  ส ำนักงำนวิทยำเขต ฯ จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอ่ืน ๆ จ ำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5  
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สนามกีฬา 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้สนำมกีฬำ 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำ

ต่ ำสุด 
ค่ำสูง
สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำมส ำคัญ
ของค่ำเฉลี่ย 

1.ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรสนำมกีฬำ 2 5 3.85 .641 มำก 
2.สนำมกีฬำที่มีเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 2 5 3.70 .616 มำก 
3.สนำมกีฬำมีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้    
   บริกำร 

2 5 3.85 .649 
มำก 

4.สนำมกีฬำมีบอร์ดประชำสัมพันธ์ข่ำว 
   สำรให้กับผู้ใช้บริกำรทรำบ 

2 5 4.10 .366 
มำก 

5.สนำมกีฬำมีห้องน้ ำ เพียงพอต่อกำรใช้ 
    บริกำร 

2 5 3.75 .410 มำก 

6.สนำมกีฬำมีล็อกเกอร์ เพียงพอต่อกำรใช้ 
    บริกำร 

2 5 3.98 .510 มำก 

7.ควำมสะดวกในกำรยืม-คืนอุปกรณ์กีฬำ 2 5 3.80 .671 มำก 
8.อุปกรณ์กีฬำมีให้ยืมเพียงพอต่อกำรใช้ 
   บริกำร 

2 5 4.25 .605 มำก 

9.อุปกรณ์กีฬำมีมำตรฐำนและปลอดภัยต่อ 
   กำรใช้บริกำร 

2 5 3.75 .639 มำก 

10.เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ เหมำะสมกับ 
     กำรให้บริกำร 

2 5 3.98 .826 มำก 

11.เจ้ำหน้ำที่ใช้วำจำสุภำพในกำรให้บริกำร 2 5 3.94 .788 มำก 
12.เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำกำรใช้สนำมกีฬำ 
     และอุปกรณ์กีฬำ 

2 5 3.95 .510 มำก 

รวม 3.91 มำก 
 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามรายการประเมินเท่ากับ 3.91  ระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มาก 

3. ข้อเสนอแนะ   

1. สถำนที่ไม่เพียงพอในกำรเล่นกีฬำ ควรมีกำรจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษำ บุคลำกร 

2. ควรมีกำรจัดซื้ออุปกรณ์ออกก ำลังกำยเพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์ฟิตเนส 

ที ่ บริการ ค่าเฉลี่ยความพีอพอใจ ระดับความส าคัญ 
1 บริกำรห้องฟิตเนส 3.99 มำก 
2 บริกำรสนำมกีฬำ 3.91 มำก 

รวม 3.95 มาก 



 

แผนกแนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 



 59 

สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
งานพัฒนานักศึกษา ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง   
แสดงค่ำเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของงำนแผนกแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ใน
วิทยำเขตฯ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ 
   ชำย 
   หญิง                                                                         

 
155 
245 

 
38.75 
61.25 

รวม 400 100.0 
คณะที่ก าลังศึกษา 
     คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     คณะศิลปศำสตร์ 

 
298 
102 

 
74.50 
25.50 

รวม 400 100 
 

ก าหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 
  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  ให้คะแนน  5  คะแนน 
  มีควำมพึงพอใจมำก  ให้คะแนน  4  คะแนน 
  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง  ให้คะแนน  3  คะแนน 
  มีควำมพึงพอใจน้อย  ให้คะแนน  2  คะแนน  
  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด  ให้คะแนน  1  คะแนน 
 
 เมื่อได้ค่าคะแนนเฉลี่ย  น ามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 
  4.50 – 5.00  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  
  3.50 – 4.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจมำก 
  2.50 – 3.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  1.50 – 2.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจน้อย 
  0.00– 1.49  แปลว่ำ  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด  
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ 

 
หัวข้อที่ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

Mean Std. Deviation การแปลความหมาย 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
1.ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำได้ตรงประเด็น 4.13 .641 มำก 

2.ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้น 4.12 .616 มำก 

3.ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำเกี่ยวกับปัญหำด้วย
วำจำสุภำพ 4.19 .553 มำก 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
4.ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก และติดต่อได้หลำย
ช่องทำง 4.08 .366 มำก 

5.ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้ำใจ และปฏิบัติได้ 4.16 .366 มำก 

ด้านผลของการให้บริการ 
6.ให้บริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง 4.10 .510 มำก 

7.สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนได้อย่ำงถูกต้อง 
และให้ค ำปรึกษำที่มีประโยชน์ 4.12 .587 มำก 

8.ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของแผนกงำนแนะ
แนวกำรศึกษำและอำชีพ 4.08 .562 มำก 

รวม 4.12 .399 มาก 
 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

-  ควรมีกำรจัดห้องกำรให้ค ำปรึกษำ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

แผนกบริการและสวัสดิการ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกบริการและสวัสดิการ 
งานพัฒนานักศึกษา ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

(บริการร้านค้า) 

ข้อมูลจ าเพาะ 
 1.  แบบประเมิน  เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  แต่ละระดับ  มีควำมหมำย  ดังนี้ 
   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 
   3  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
   1  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด  
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
ผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  600  ชุด เป็นดังนี้ 
1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. สถำนภำพ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

อำจำรย์ 67 11.16 
เจ้ำหน้ำที่ 63 10.50 
นักศึกษำ 470 78.33 

รวม 600 100 
1.2. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 245 40.83 
หญิง 355 59.16 

รวม 600 100.00 
1.3. สังกัด 

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
คณะบริหำรธุรกิจฯ 400 66.67 
คณะศิลปะศำสตร์ 121 20.16 
ส ำนักงำนวิทยำเขตฯ 79 13.17 

รวม 600 100.00 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสวัสดิการนักศึกษา (ร้านค้า ) 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ร้ำนค้ำ 
สุขลักษณะ 

ของผู้ประกอบกำร 
ค่ำเฉลี่ย 

สุขลักษณะ 
ของร้ำนค้ำ 
ค่ำเฉลี่ย 

กำรบริกำรของ
ผู้ประกอบกำร 

ค่ำเฉลี่ย 

รำคำ 
อำหำร 
ค่ำเฉลี่ย 

ควำมสะอำด
ของภำชนะ 

ค่ำเฉลี่ย 
ร้ำนที่ 1 ผลไม้ขนมหวำน 4.04 4 4 3.9 4.01 
ร้ำนที่ 2 ข้ำวมันไก่ ข้ำวหมูแดง 4.05 4.04 4.02 4.01 4.02 
ร้ำนที่ 3 ข้ำวรำดแกง 4 4.01 4.05 4.06 4.04 
ร้ำนที่ 4 ก๋วยเตี๋ยวหมู 4.04 4.1 4.05 4.03 4.06 
ร้ำนที่ 5 เครื่องดื่ม 4.01 3.98 4 3.9 4.04 
ร้ำนที่ 6 เบเกอรี่ 4.05 4.02 4.01 4.03 4.05 
ร้ำนที่ 7 ก๋วยเตี๋ยวไก่ 4 4.1 4 4.04 4.02 
ร้ำนที่ 8 เครื่องดื่ม 3.95 3.9 4.03 3.85 4.01 
ร้ำนที่ 9 ร้ำนข้ำวรำดแกง 4.02 4 4.02 4.05 4.04 
ร้ำนที่ 10อำหำรตำมสั่ง 4.03 4.02 3.96 4.01 4.05 
ร้ำนที่ 11 อำหำรตำมสั่ง 4.1 4 4.05 4.03 4 
ร้ำนที่ 12 ข้ำวรำดแกง 4.01 3.99 4.02 3.95 4 

รวม 4.03 4.01 4.02 3.99 4.03 
 
     สรุป ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ (ร้ำนค้ำ ) เท่ำกับ  4.01  ระดับ
ควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มำก 
 
 
3.ข้อเสนอแนะ  
 - อำหำรบำงร้ำนไม่ถูกสุขลักษณะมีแมลงวัน ภำชนะปิดไม่มิดชิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

(บริการพยาบาล) 

ข้อมูลจ าเพาะ 
 1.  แบบประเมิน  เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  แต่ละระดับ  มีควำมหมำย  ดังนี้ 
   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 
   3  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
   1  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด  
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
ผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  300  ชดุ เป็นดังนี้ 
1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. สถำนภำพ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษำ 200 66.66 
อำจำรย์ 52 17.33 
เจ้ำหน้ำที่ 48 16.00 

รวม 300 100.0 
 

ผลกำรประเมินผลด้ำนสถำนภำพ เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 เป็นอำจำรย์จ ำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.33 เจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  
  

1.2. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 76 25.33 
หญิง 224 74.66 

รวม 300 100.0 
 

ผลกำรประเมินด้ำนเพศ เป็นเพศชำย  จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ  25.33 เพศหญิง จ ำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.66 
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 1.3 กำรศึกษำ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 26 8.66 
ระดับปริญญำตรี 247 82.33 
สูงกว่ำระดับปริญญำตรี 27 9.0 

รวม 300 100.0 
 

ผลกำรประเมินด้ำนกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำ ปริญญำตรีจ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  8.66 ระดับปริญญำตรีจ ำนวน 
247 คนคิดเป็นร้อยละ 82.33  ระดับสูงกว่ำปริญญำตรีจ ำนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 9.0 

 
1.4. สังกัด 

 
หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหำรธุรกิจฯ 237 79.0 
คณะศิลปศำสตร์ 63 21.0 

รวม 300 100.0 
 
ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จ ำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0  เป็นสำขำศิลปศำสตร์ จ ำนวน 63 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.0  
  

2. ของผู้ใช้บริการและสวัสดิการนักศึกษา (พยาบาล ) 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำ

ต่ ำสุด 
ค่ำสูง
สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมส ำคัญของ

ค่ำเฉลี่ย 
1.ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร 3 5 4.29 .641 มำก 
2.ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร 3 5 4.28 .616 มำก 
3.ควำมเป็นระเบียบของสถำนที่บริกำร 3 5 4.25 .553 มำก 

4.ผู้รับบริกำรได้รับค ำแนะน ำกำรปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย 3 5 4.25 .366 มำก 

5.ผู้รับบริกำรได้รับค ำแนะน ำกำรใช้ยำที่ถูกต้อง 3 5 4.3 .366 มำก 
6.เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ควำมเจ็บป่วยผู้รับบริกำร 3 5 4.23 .510 มำก 
7.กำรส่งตัวไปโรงพยำบำลเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 
(ตอบเฉพำะท่ำนที่เคยรับบริกำร) 

3 5 4.17 .587 มำก 

8.ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่มีต่องำน พยำบำล 3 5 4.43 .605 มำก 
รวม 4.28 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจตำมรำยกำรประเมินเท่ำกับ 4.28 ระดบัควำมส ำคัญอยู่ในระดับ มำก 
3.ข้อเสนอแนะ  
 -  ห้องพยำบำลควรมีกำรแยกสัดส่วนผู้ป่วยชำยหญิงและควรมีกำรปรับปรุงห้องใหม่ เนื่องจำกห้องปัจจุบันหำกฝนตก
จะมีน้ ำซึมเข้ำมำในห้อง 
 -  ควรมีพัดลมดูดอำกำศและฟอกอำกำศเพ่ือปรับอำกำศในห้องไม่ให้มีกลิ่นอับชื้น ถูกตำมสุขลักษณะ  
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(บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ : เกณฑ์ทหาร) 
ข้อมูลจ าเพาะ 
 1.  แบบประเมิน  เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  แต่ละระดับ  มีควำมหมำย  ดังนี้ 
   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 
   3  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
   1  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด  
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
ผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  146  ชุด เป็นดังนี้ 
1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. สถำนภำพ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษำ ชำย 146 100 

รวม 146 100 
 
 
1.2. สังกัด 

 
หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหำรธุรกิจฯ 116 79.45 
คณะศิลปะศำสตร์ 30 20.55 

รวม 146 100.00 
 
ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จ ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 79.45  เป็นคณะศิลปศำสตร์  

จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55   
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประการ 
(การเกณฑ์ทหาร) 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ค่ำ 

ต่ ำสุด 
ค่ำ 

สูงสุด 
ค่ำ 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับควำมส ำคัญ

ของค่ำเฉลี่ย 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
     1. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและเอำใจใส่ 3 5 4.41 .686 มำก 
     2. ให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมตรงประเด็น 3 5 4.46 .598 มำก 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
     3. ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 3 5 4.33 .696 มำก 
     4.ข้อมูลที่ได้รับ มีควำมชัดเจน ถูกต้องและเข้ำใจง่ำย 3 5 4.44 .598 มำก 
ด้านผลของการให้บริการ 
     5. ได้รับบริกำรตรงตำมท่ีคำดหวังหรือตั้งใจไว้ 3 5 4.48 .503 มำก 
     6. แก้ปัญหำที่เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม 3 5 4.31 .523 มำก 

รวม 4.41 
จำกกำรประเมินผลทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 4.41  
  
ข้อเสนอแนะ      -   มีกำรติดตำมนักศึกษำดี 
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(บริการนักศึกษาวิชาทหาร : รด.)  
 
ข้อมูลจ าเพาะ 
 1.  แบบประเมิน  เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  แต่ละระดับ  มีควำมหมำย  ดังนี้ 
   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 
   3  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
   1  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด  
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
ผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  117  ชุด เป็นดังนี้ 
1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. สถำนภำพ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษำ ชำย 74 63.25 
นักศึกษำหญิง 43 36.75 

รวม 117 100.0 
 

1.2. สังกัด 
 

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
คณะบริหำรธุรกิจฯ 100 85.47 
คณะศิลปะศำสตร์ 17 14.53 

รวม 117 100.0 
 
ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 85.47  เป็นคณะศิลปศำสตร์  

จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53   
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประการ 
(การเกณฑ์ทหาร) 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ค่ำ 

ต่ ำสุด 
ค่ำ 

สูงสุด 
ค่ำ 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับควำมส ำคัญ

ของค่ำเฉลี่ย 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
     1. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและเอำใจใส่ 3 5 4 .686 มำก 
     2. ให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมตรงประเด็น 3 5 4.12 .587 มำก 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
     3. ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 3 5 4.11 .641 มำก 
     4.ข้อมูลที่ได้รับ มีควำมชัดเจน ถูกต้องและเข้ำใจง่ำย 3 5 4.09 .489 มำก 
ด้านผลของการให้บริการ 
     5. ได้รับบริกำรตรงตำมท่ีคำดหวังหรือตั้งใจไว้ 3 5 4.25 .470 มำก 
     6. แก้ปัญหำที่เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม 3 5 4.04 .510 มำก 

รวม 4.10 
จำกกำรประเมินผลทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 4.10 
  
 ข้อเสนอแนะ      -   ควรเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนนักศึกษำ เช่น จัดสร้ำงไลน์กลุ่ม 

- ควรมีอำจำรย์ผู้ก ำกับที่เป็นผู้หญิงเพื่อมำช่วยดูแลนักศึกษำวิชำทหำรผู้หญิง 
      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

(บริการกองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา : ก.ย.ศ.) 
ข้อมูลจ าเพาะ 
 1.  แบบประเมิน  เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  แต่ละระดับ  มีควำมหมำย  ดังนี้ 
   5  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
   4  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น มำก 
   3  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
   2  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
   1  หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2.  กำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน  โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง  แสดงว่ำต่ ำสุ ด  ค่ำสูงสุด  
ค่ำเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล  (Standard  Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
ผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ  จ ำนวน  500  ชดุ เป็นดังนี้ 
 
1.ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชำย 
   หญิง                                                                         

 
205 
295 

 
41.0 
59.0 

รวม 500 100.0 
คณะที่ก าลังศึกษา 
     คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     คณะศิลปศำสตร์ 

 
400 
100 

 
80.0 
20.0 

รวม 500 100 
 

 ผลกำรประเมินด้ำนเพศ เป็นเพศชำย  จ ำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ  41.0 เพศหญิง จ ำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.0  
 

ผลกำรประเมินด้ำนสังกัดคณะบริหำรธุกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน  400 คน คิดเป็นร้อยละ  80.0  คณะ
ศิลปศำสตร์จ ำนวน 100  คนคิดเป็นร้อยละ 20.0  
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสวัสดิการนักศึกษา ( ก.ย.ศ ) 
 

รายการประเมิน 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่าสูง
สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ
ของค่าเฉลี่ย 

ด้ำนกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ 
1.มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษำ 

3 5 4.15 .641 มำก 

2.มีกำรจัดบริกำรทำงเว็บไซร์แก่นักศึกษำ 2 5 4.30 .616 มำก 
3.มีกำรอัพเดทข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษำสม่ ำเสมอ 

2 5 4.25 .553 
มำก 

ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ค ำแนะน ำให้ข้อมูล 
4.ขั้นตอนในกำรขอกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 1 5 4.15 .366 มำก 
5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของ (กยศ.) 1 5 4.15 .366 มำก 
6.ระยะเวลำในกำรรับเงินของ (กยศ.) 1 5 4.10 .510 มำก 
7.กำรติดต่อกับแผนกบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ 
(กยศ) 

1 5 4.05 .587 มำก 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรงำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
8.กำรแต่งกำรสุภำพ 2 5 4.55 .605 มำก 
9.สำมำรถให้ค ำแนะน ำเรื่อง (กยศ.) ได้ดี 1 5 4.10 .716 มำก 
10.ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้อง 1 5 4.05 .852 มำก 
11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกำรให้บริกำร 1 5 4.15 .826 มำก 
12. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่มีต่องำน (กยศ) 1 5 4.15 .562 มำก 

รวม 4.19 
 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ ( ก.ย.ศ )โดยรวมเท่ำกับ 4.19  
อยู่ในระดับ มำก 

3.ข้อเสนอแนะ  
 -  ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับผู้กู้ยืมก่อนและหลังกำรกู้ 
 -  ควรมีกำรจัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กับผู้น ำนักศึกษำ กยศ. เพื่อน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้กับรุ่นน้องในสำขำที่กู้ยืม 
 
คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจแผนกบริการและสวัสดิการ : 4.19 

ที ่ บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความส าคัญ 
1 ร้ำนค้ำ 4.01 มำก 
2 พยำบำล 4.28 มำก 
3 ผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร : เกณฑ์ทหำร 4.41 มำก 
4 นักศึกษำวิชำทหำร : รด. 4.10 มำก 
5 กองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ : ก.ย.ศ. 4.19 มำก 

รวม 4.19 มาก 
 



 

งานกิจการพิเศษ 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

สรุปประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของงานกิจการพิเศษ 

แผนกประชาสัมพันธ์
4.08

แผนกศิลปวัฒนธรรม
4.12

งานกิจการพิเศษ

แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกศิลปวัฒนธรรม

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 



 

แผนกประชาสัมพันธ์ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกประชาสัมพันธ์ 
งานกิจการพิเศษ ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำยดังนี้ 

5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยทีสุ่ด 

2. การวิเคราะห์จ าแนกตามหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยข้อมูล (Standard Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 

ผลการประเมิน (ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จ ำนวน 200 ชุด เป็นดังนี้) 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชำย 81 40.5 
หญิง 118 59 

รวม 200 100 
ผลกำรประเมินด้ำนเพศ ผู้ใช้บริกำรเป็นเพศชำย 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 และผู้ใช้บริกำรเป็นเพศหญิง       

118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 
1.2 สังกัด 

คณะ/หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 141 70.5 
คณะศิลปศำสตร์ 73 29 

รวม 200 100 
ผลกำรประเมินด้ำนคณะ/หน่วยงำน ผู้ใช้บริกำรสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน        

141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และผู้ใช้บริกำรสังกัดคณะศิลปศำสตร์จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29  
1.3 สถานะ 

คณะ/หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษำภำคปกติ 179 89.5 
นักศึกษำภำคสมทบ 21 10.5 

รวม 200 100 
ผลกำรประเมินด้ำนสถำนะ ผู้ใช้บริกำรเป็นนักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 และ

ผู้ใช้บริกำรเป็นนักศึกษำภำคสมทบ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
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1.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เว็บไซต์ของส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 86 43 
Facebook 133 66.5 
บอร์ดประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมจุดต่ำงๆ 95 47.5 
ป้ำยไฟวิ่ง 15 7.5 
เสียงตำมสำย 71 35.5 

รวม 200 100 
 
2. สรุปการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการทางสถิติ แผนกประชาสัมพันธ์ 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
เว็บไซต์ 

1.เนื้อหำของข่ำวสำร ภำษำท่ีใช้สำมำรถรับรู้ เข้ำใจง่ำย และชัดเจน 3.97 0.49 ดี 
2.ขนำดตัวอักษร ภำพประกอบ สีสัน มีควำมเหมำะสม น่ำสนใจ 3.94 0.50 ดี 
3.สำมำรถค้นข้อมูล และเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว 3.97 0.48 ดี 
4.เนื้อหำข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัยหรือทันต่อเวลำ 3.94 0.50 ดี 

Facebook 
1.เนื้อหำของข่ำวสำร ภำษำท่ีใช้สำมำรถรับรู้ เข้ำใจง่ำย และชัดเจน 3.98 0.48 ดี 
2.ขนำดตัวอักษร ภำพประกอบ สีสัน มีควำมเหมำะสม น่ำสนใจ 3.96 0.39 ดี 
3.สำมำรถค้นข้อมูล และเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว 3.97 0.39 ดี 
4.เนื้อหำข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัยหรือทันต่อเวลำ 3.96 0.42 ดี 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ / โปสเตอร์ 
1.รูปแบบมีควำมสวยงำม สะดุดตำ ดึงดูดควำมสนใจ 4.23 0.96 ดี 

     2.ขนำดตัวอักษร ภำพประกอบ สีสัน มีควำมเหมำะสมกับขนำดของสื่อ 4.17 0.97 ดี 
3.เนื้อหำของข่ำวสำมำรถรับรู้เข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน 4.18 0.97 ดี 

ป้ายไฟว่ิง 
1.เนื้อหำข่ำวสำรในกำรน ำเสนอทันต่อเหตุกำรณ์ ทันเวลำ 3.99 0.99 ดี 
2.เนื้อหำในกำรน ำเสนอสำมำรถรับรู้ เข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน 4.04 0.99 ดี 

เสียงตามสาย 
1.ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำษำท่ีใช้ถูกต้อง 4.33 0.93 ดี 
2.เนื้อหำข่ำวสำรในกำรน ำเสนอสำมำรถรับรู้ เข้ำใจได้ง่ำย 
และชัดเจน 

4.32 0.93 ดี 

3.น้ ำเสียงมีควำมเหมำะสม ดึงดูด น่ำสนใจ 4.54 0.79 ดีมำก 
4.สำมำรถส่งข้อมูลข่ำวสำรได้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง 3.96 0.40 ดี 
5.ควำมชัดเจนของระบบกำรกระจำยเสียง (เสียงของล ำโพงชัดเจน) 4.03 0.37 ดี 

รวมทั้งหมด 4.08 0.26 ดี 
 
สรุป ผลประเมินควำมพึงพอใจแผนกประชำสัมพันธ์เท่ำกับ 4.08 อยู่ในระดับดี 
 



 

แผนกศิลปวัฒนธรรม 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกศิลปวัฒนธรรม 
งานกิจการพิเศษ ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ข้อมูลจ าเพาะ 
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ  
มีควำมหมำยดังนี้ 

5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก 
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก 
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง 
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย 
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด 

2. การวิเคราะห์จ าแนกตามหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยข้อมูล (Standard Deviation)  และระดับควำมส ำคัญของค่ำเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นช่วง
ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก 
ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย 
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 

ผลการประเมิน (ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จ ำนวน 200 ชุด เป็นดังนี้) 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชำย 81 43.7 
หญิง 118 56.29 

รวม 200 100 
ผลกำรประเมินด้ำนเพศ ผู้ใช้บริกำรเป็นเพศชำย 81 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 และผู้ใช้บริกำรเป็นเพศหญิง 118 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.29 
1.2 ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร 4 2 
พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร 11 5.5 
ลูกจ้ำงประจ ำ 2 1 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 14 7 
นักศึกษำ 169 84.5 

รวม 200 100 
ผลกำรประเมินด้ำนต ำแหน่ง ผู้ใช้บริกำรเป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ผู้ใช้บริกำรเป็นพนักงำน

มหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร จ ำนวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ผู้ใช้บริกำรเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1 ผู้ใช้บริกำรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวจ ำนวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และผู้ใช้บริกำรเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.5 
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1.3 คณะ/หน่วยงาน 
คณะ/หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 111 55.5 
คณะศิลปศำสตร์ 73 36.5 
ส ำนักงำนวิทยำเขตฯ 16 8 

รวม 200 100 
ผลกำรประเมินด้ำนคณะ/หน่วยงำน ผู้ใช้บริกำรคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 111 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.5 ผู้ใช้บริกำรสังกัดคณะศิลปศำสตร์จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และผู้ใช้บริกำรสังกัดส ำนักงำนวิทยำ
เขตฯ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
 
2. สรุปการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการทางสถิติ แผนกศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  S.D. ผลการประเมิน 
1. กำรชี้แจงและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่ชัดเจน 4.15 0.37 ดี 
2. กระบวนกำรและข้ันตอนให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.14 0.36 ดี 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 4.15 0.38 ดี 
4. ควำมสะดวกรวดเร็วที่ได้รับในกำรติดต่อขอใช้บริกำร 4.15 0.37 ดี 
5. บริกำรด้วยควำมสุภำพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง 4.14 0.37 ดี 
6. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย/บุคลิก/ ท่ำทำงกำรให้บริกำร 4.07 0.32 ดี 
7. ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.07 0.32 ดี 
8. ภำพรวมของแผนกศิลปวัฒนธรรม ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.09 0.30 ดี 

รวมทั้งหมด 4.12 0.00 ดี 
 

สรุป ผลประเมินควำมพึงพอใจแผนกศิลปวัฒนธรรมเท่ำกับ 4.12 อยู่ในระดับดี 
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