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รายงานความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการบริการของสํานักงาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยหนวยงานระดับ

กองหรือเทียบเทา ไดแก กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กลุมงานพัฒนากายภาพ 

ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม กลุมงานสื่อสารองคกร ศูนยกีฬาและนันทนาการ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ ตามภารกิจของหนวยงาน 

สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานท่ีเปนศูนยกลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย  

สนับสนุนงานบริหารจัดการดานผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  งานวิจัย  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปนหนวยงานท่ีจําเปนตองมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  ไดแก  

ผูบริหาร  คณาจารย  พนักงาน  คนงาน  นักศึกษา  และผูมาติดตอจากภายนอก ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตอง

มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ      

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือนําผลจากการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกท่ีเขามาใชบริการหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดีท้ัง 9 หนวยงาน ท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง

และพัฒนางานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีครั้งตอไป 
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ตารางท่ี 3.45  จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามศูนย 

                    เทคโนโลยีดจิิทัล 

64 

ตารางท่ี 3.46  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 65 

ตารางท่ี 3.47  จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามศูนยทดสอบมาตรฐาน  

                    ฝมือแรงงาน 

67 

ตารางท่ี 3.48   จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามศูนยทดสอบ 

                     มาตรฐานฝมือแรงงาน 

67 

ตารางท่ี 3.49  จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามศูนยทดสอบมาตรฐาน 

                    ฝมือแรงงาน 

68 
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สารบัญตาราง 

 หนา 

  

ตารางท่ี 3.50   จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามศูนย 

                    ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

68 

ตารางท่ี 3.51  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ 

                    แรงงาน 

69 

ตารางท่ี 3.52  จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามศูนยพัฒนาภาษาและ 

                    วิเทศสัมพันธ 

71 

ตารางท่ี 3.53  จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามศูนยพัฒนาภาษา 

                    และวิเทศสัมพันธ 

71 

ตารางท่ี 3.54  จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามศูนยพัฒนาภาษาและ 

                    วิเทศสัมพันธ 

72 

ตารางท่ี 3.55   จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามศูนย 

                    พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

72 

ตารางท่ี 3.56  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศ 

                    สัมพันธ 

73 
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สารบัญแผนภูมิ 

 

 หนา 

 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิโครงสรางกองกลาง 10 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิโครงสรางกองกลาง          11 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิโครงสรางกองนโยบายและแผน         13 

ภาพท่ี 4 แผนภูมิโครงสรางกองพัฒนานักศึกษา         15 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิโครงสรางงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม      16 

ภาพท่ี 6 แผนภูมิโครงสรางกลุมงานสื่อสารองคกร         18 

ภาพท่ี 7 แผนภูมิโครงสรางศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ       19 

ภาพท่ี 8 แผนภูมิโครงสรางศูนยเทคโนโลยีดิจจิทัล         20 

ภาพท่ี 9 แผนภูมิโครงสรางศูนยกีฬาและนันทนาการ         21 

ภาพท่ี 10 แผนภูมิโครงสรางศูนยทดสอบฝมือแรงงาน        23 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ขอมูลเบ้ืองตนของสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานท่ีเปนศูนยกลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมี

ภาระหนาท่ีในการประสานงานกับบุคลากรในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  ไดแก  ผูบริหาร  คณาจารย  

พนักงาน  คนงาน  นักศึกษา  และผูมาติดตอจากภายนอก จึงเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนควบคูกับสถาบันมา

โดยตลอด ตั้งแตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเปนโรงเรียนฝกหัดครูและยกฐานะเปนวิทยาลัยครู  

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามลําดับ 

แตเดิมสํานักงานอธิการบดี  เปนเพียง  “ฝายธุรการ”  ของโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี ตอมาป  

พ.ศ. 2502  โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรี  “ฝายธุรการ”  จึงเปลี่ยนเปน  

“สํานักงานอธิการ” 

ในป พ.ศ. 2538  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครู

เพชรบุรี  ไดรับการยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  สํานักงานอธิการจึงเปลี่ยนเปน “สํานักงาน

อธิการบดี”  และ  พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศการแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏ

ฉบับใหม  ทําใหสํานักงานอธิการบดีมีภาระหนาท่ีและแบงงานออกเปน  4  กลุม  ไดแก  กลุมอํานวยการ  

กลุมการเงินและพัสดุ  กลุมงานบริการ  และกลุมอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 

จากนั้นเม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ไดประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. 2547  มีผลทําใหสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ยกฐานะเปน  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  

วันท่ี  1  มีนาคม พ.ศ. 2548  มีกฎกระทรวง  จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  ใหจัดตั้งสํานักงานอธิการบดีเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หนา  39  เลม  122  ตอนท่ี  20ก  ลงวันท่ี  8 มีนาคม  

2548   

วันท่ี  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549  ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี  ดังนี้  

(1) กองกลาง  (2) กองนโยบายและแผน  (3) กองพัฒนานักศึกษา  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หนา  24  เลม  123  ตอนท่ี  62ง  ลงวันท่ี  29 มิถุนายน  2549  สงผลใหสํานักงานอธิการบดีเปน

หนวยงานกลางในการบริหารจัดการและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงมีสถานภาพเปน
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องคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดแบงสวน

ราชการในสํานักงานอธิการบดี  ดังนี้   

กองกลาง  ประกอบดวย   งานบริหารท่ัวไป   งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารคลังและ

ทรัพยสิน  งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค   งานประชุมและการประชาสัมพันธ 

กองนโยบายและแผน  ประกอบดวย  งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและยุทธศาสตร  งานวิเทศ

สัมพันธ 

กองพัฒนานักศึกษา  ประกอบดวย  งานบริหารท่ัวไป   งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและ

สวัสดิการ 

ในป พ.ศ. 2562 สํานักงานอธิการบดีไดปรับปรุงโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เปน 9 หนวยงาน ไดแก กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม กลุมงานสื่อสารองคกร ศูนย

กีฬาและนันทนาการ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ 

ถึงแมวาสํานักงานอธิการบดี  จะมีการเปลี่ยนชื่อและจัดระบบโครงสรางหนวยงานใหดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึนก็ตาม  สํานักงานอธิการบดีก็ยังคงเปนหนวยงานกลางในการทํา

หนาท่ีบริหารจัดการ  ประสานงาน  ใหการสนับสนุนงานบริหารจัดการดานผลิตบัณฑิต  การบริการ

วิชาการ  งานวิจัย  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การใหความสะดวกในดานตาง ๆ ตามนโยบายของ

มหาวทิยาลัย  ใหมีคุณภาพเพ่ือความกาวหนาของมหาวิทยาลัยสืบไป 
 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชถัฏ

เพชรบุรี 

2) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการ 
 

1.3 ปรัชญา 

สนับสนุนการบริหาร สรางงาน สรางคุณภาพ 
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1.4 วิสัยทัศน 

ในป 2564 จะเปนองคกรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

1.5 พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง 

2) พัฒนาระบบการใหบริการสูความเปนเลิศ 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยท่ีมีอยูใหเกิดรายได



1.6 โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิโครงสรางกองกลาง 



สํานักงานอธิการบดีมีภาระหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของอธิการบดี เพ่ือดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยแบงหนวยงานภายในของสํานักงานออกเปน 3 กอง 2 กลุมงาน และ 4 ศูนย ไดแก

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตย และ

สิ่งแวดลอม กลุมงานสื่อสารองคกร ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย

กีฬาและนันทนาการ 

 

1.6.1 กองกลาง 

แผนภูมิโครงสรางกองกลาง 

 

 ภาพท่ี 2 แผนภูมิโครงสรางกองกลาง 

 

1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในกองกลาง มีดังนี้ 

 (1) งานบริหารท่ัวไป มีหนาท่ี รับ – สง ลงทะเบียน แยกประเภท ตรวจสอบ และ

นําเสนอผูบริหารสั่งการ และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเก็บและคนหาหนังสือ จัดทํา

หนังสือโตตอบ คําสั่ง ประกาศ ใหขอมูลเบื้องตนและคัดแยกหนังสือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการตาม

คําสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลหนังสือราชการสงออก คําสั่ง ประกาศ เพ่ือสะดวกในการ

คนหา งานเลขานุการ งานบริการดานไปรษณีย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 (2) งานบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีควบคุม ดูแล วิเคราะห เก่ียวกับตําแหนง 

เงินเดือนกรอบอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การประเมิน
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และแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน งานพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบําเหน็จ

ความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการใหเปนไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมท้ังให

คําปรึกษา แนะนํา แกปญหาตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมา 

 (3) งานบริหารคลังและทรัพยสิน มีภารกิจหลักในการควบคุมและดําเนินการ

เก่ียวกับการเงินและรายไดของมหาวิทยาลัย ท้ังเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณจากรายไดของ

มหาวิทยาลัย การรับเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ

ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกจายเงิน ควบคุมการเบิกจาย ใหคําแนะนําดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และแนวปฏิบัติดานการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ

บํานาญ และเงินอ่ืน ๆ รวมถึงควบคุมและดําเนินการเก่ียวกับระบบการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดิน 

และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุน หาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  การ

พิจารณาการขออนุมัติโครงการ  การพิจารณารางระเบียบทางการเงินของหนวยงานตาง ๆ และ

ประสานงานใหหนวยงานดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 (4) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริการยานพาหนะ  โดยดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การ

ตรวจสอบ การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุท่ีไมจําเปนตองใชในราชการ การวิเคราะหราคา คา

เสื่อมราคา และการใหบริการดานยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการท้ังภายในและภายนอกใหกับ

บุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 (5) งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบงานประชุมตาง ๆ 

สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงลักษณะของงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการดานการประชุมเปนหลัก ไดแก การประชุมสภามหาวิทยาลัย การ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานธุรการ

และสารบรรณ งานพิธีการตาง ๆ เพ่ือใหการบริหารมหาวิทยาลัยสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 (6) งานนิติการ ปฏิบัติงานดานกฎหมาย  โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับพิจารณา

ตรวจราง ปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทํายกรางและตรวจสอบนิติ

กรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย ท่ีทําข้ึนกับบุคคลภายในและภายนอก ศึกษาขอมูล วิเคราะหและสรุปผล

เก่ียวกับขอกฎหมาย ใหคําปรึกษาแนะนํา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและนิติกรรมตาง ๆ แก

บุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ดําเนินการเก่ียวกับคดีความท้ังในทางแพง ทางอาญาและคดี
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ทางปกครอง พิจารณาวินิจฉัยปญหากฎหมาย รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทาง

คดี การดําเนินการบังคับคดี ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยของบุคลากร ตรวจพิจารณาเก่ียวกับ

การรองทุกข หรืออุทธรณของบุคลากร  การดําเนินการเก่ียวกับการสอบขอเท็จจริง สอบวินัยและหาผูรับ

ผิดทางละเมิด การดําเนินการกับบุคลากรท่ีผิดสัญญาลาศึกษา สัญญารับทุน สัญญากูยืมเงินเรียน นอกจาก

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาท่ีในการกําหนดแผนงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

และแกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติท่ีรับผิดชอบ  

1.6.2 กองนโยบายและแผน เปนหนวยยุทธศาสตรในการวิเคราะหกลั่นกรองนโยบาย และ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณ

ตอมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและรายได ติดตาม

ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย วิเคราะห

และจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

แผนภูมิโครงสรางกองนโยบายและแผน 

 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิโครงสรางกองนโยบายและแผน 

   

1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในกองกองนโยบายและแผน มีดังนี้ 

 (1) งานบริหารท่ัวไป 

  - หนวยธุรการและประชาสัมพันธ 

  - หนวยบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน พัสดุ 



 
 

…   รายงานสรุปความพึงพอใจตอการใหบริการของสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

...   ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563)  
17 

  - หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

  - หนวยประสานงานและบริการ 

  - หนวยประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 (2) งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ 

  - หนวยวิเคราะหและจัดทํางบประมาณเงินรายได 

  - หนวยวิเคราะหและการจัดทํางบประมาณแผนดิน 

 (3) งานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล 

  - หนวยวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร 

  - หนวยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ 

  - หนวยวิจัยสถาบัน 

  - หนวยขอมูลและสารสนเทศ 

  - หนวยวิเคราะหอัตรากําลัง 

 

1.6.3 กองพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กํากับดูแลนักศึกษาใหอยูใน

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑของสังคมอีกท้ังยังทําหนาท่ีเสริมสรางพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบ

อาชีพ ไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 

เพ่ือใหนักศึกษามีความยืดหยุนรูจักปรับตัว มีความคิดริเริ่มสรางสิ่งใหม ๆ รูจักสังคม เรียนรูวัฒนธรรม มี

ความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีสุขภาวะทีดีสมบูรณท้ัง

รางกายและจิตใจ ตลอดจนใหบริการและจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับนักศึกษาไดแก หอพักนักศึกษา 

ทุนการศึกษา กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา การรักษาพยาบาล การเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการผอน

ผันการคัดเลือกทหารกองประจําการ และเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะสามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
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แผนภูมิโครงสรางกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนภูมิโครงสรางกองพัฒนานักศึกษา 

 

1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในกองพัฒนานักศึกษามีดังนี้ 

 (1) งานบริหารท่ัวไป 

  - หนวยสารบรรณ 

  - หนวยประชาสัมพันธ 

  - หนวยงบประมาณและการพัสดุ 

  - หนวยจําหนายอุปกรณเครื่องหมายนักศึกษา 

  - หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

 (2) งานพัฒนานักศึกษา 

  - หนวยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  - หนวยองคการนักศึกษา 

  - หนวยวินัยนักศึกษา 

  - หนวยสงเสริมศักยภาพศิษยเกา 

  - หนวยเตรียมความพรอมสูการทํางาน 

  - หนวยนักศึกษาวิชาทหารและผอนผันการคัดเลือกทหารและผอนผันการ 

คัดเลือกทหารกองประจําการ 

 (2) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

  - หนวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

  - หนวยทุนเพ่ือการศึกษา (ทุนใหเปลา) 
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  - หนวยแนะแนวใหคําปรึกษาและจัดหาอาชีพ 

  - หนวยสารสนเทศและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

  - หนวยสวัสดิการนักศึกษา 

  - หนวยบริการนักศึกษาพิการ 

 (4) งานหอพักนักศึกษา 

  - หนวยบริการหอพักนักศึกษา 

  - หนวยพัฒนานักศึกษาหอพัก 

  - หนวยบัญชีและรายไดหอพัก 

  - หนวยซอมบํารุงและพัฒนาสภาพแวดลอมหอพัก 

 

1.6.4 กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอม กํากับดูแลระบบงานกายภาพให

เปนไปตามผังแมบท จัดทําขอมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ ปรบัปรุง

ผังแมบท รับผิดชอบงานดานวิศวกรรม อาทิ สํารวจ ออกแบบคํานวณโครงการสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง 

ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟา สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบ

ทางดานวิศวกรรม กํากับดูแลรักษาสวนหยอม สนามหญา รวมท้ังตนไมใหญท่ีใหรมเงา รักษาความสงบ

เรียบรอยในชีวิตและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

 

แผนภูมิโครงสรางกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอม 

 
ภาพท่ี 5 แผนภูมิโครงสรางงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 
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1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอม 

มีดังนี้ 

 (1) งานสาธารณูปโภคและซอมบํารุง 

  - หนวยโยธา 

  - หนวยไฟฟา 

  - หนวยประปา 

  - หนวยระบบปรับอากาศ 

 (2) งานสถานท่ีและภูมิทัศน 

  - หนวยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน 

  - หนวยบริการตกแตงพ้ืนท่ีอาคาร 

  - หนวยรักษาความสะอาดและบริการ 

  - หนวยธุรการและสารบรรณ 

 (3) งานออกแบบและควบคุมการกอสราง 

  - หนวยสถาปตยกรรม 

  - หนวยวิศวกรรม 

  - หนวยควบคุมงานและประมาณราคา 

 (4) งานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร 

  - หนวยรักษาความปลอดภัยและการจราจร  

 

1.6.5 กลุมงานส่ือสารองคกร ทําหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริการวิชาการ งานวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมท้ังเผยแพรผลงานวิชาการสูชุมชน โดยผานสื่อและชองทางตาง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อมวลชน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการรับรู เกิด

ความเชื่อม่ัน มีทัศนคติท่ีดี มีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาตอมหาวิทยาลัย 
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แผนภูมิโครงสรางกลุมงานส่ือสารองคกร 

 
ภาพท่ี 6 แผนภูมิโครงสรางกลุมงานสื่อสารองคกร 

 

1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในกลุมงานส่ือสารองคกร ใหแบงสวนงาน มีดังนี้ 

 (1) งานผลิตส่ือและเผยแพร 

  - หนวยผลิตวารสารดอนขังใหญ 

  - หนวยผลิตปายประชาสัมพันธ/แบรนดเนอร/แผนพับประชาสมัพันธ/เนื้อหา

เว็บไซต 

  - หนวยวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

  - หนวยโทรทัศนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

  - หนวยบริหารท่ัวไป 

 (2) งานสรางภาพลักษณองคกร 

  - หนวยสื่อสารการตลาดและสื่อมวลชนสัมพันธ 

 

1.6.6 ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ พัฒนาทักษะภาษาใหกับนักศึกษา บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกท่ีสนใจจะพัฒนาดานทักษะภาษา โดยมีการเสริมสราง

และพัฒนาความรูทางดานภาษา และเปนศูนยทดสอบความรูดานภาษา พรอมท้ังใหบริการวิชาการแก

บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 ดําเนินการเก่ียวกับการติดตอประสานงานดานการขอและใหความรวมมือทางวิชาการกับ

หนวยงานท้ังในและตางประเทศ เตรียมขอมูลเพ่ือใหรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝกอบรม วิจัยหรือดู

งาน แปลเอกสารและรางโตตอบหนังสือราชการ อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกผูเชี่ยวชาญ นักศึกษา 
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และบุคลากรชาวตางประเทศ รวมถึงอาคันตุกะท่ีมาเยือนมหาวิทยาลัย และการใหคําปรึกษา ตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนภูมิโครงสรางศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

 
ภาพท่ี 7 แผนภมิูโครงสรางศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

 

1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ มีดังนี้ 

 (1) งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา 

  - หนวยพัฒนาทักษะภาษา 

  - หนวยจัดทดสอบทางภาษา 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยธุรการและงานสารบรรณ 

 (2) งานความรวมมือระหวางประเทศ 

  - หนวยพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

  - หนวยประสานงานอาคันตุกะสัมพันธ 

  - หนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยธุรการและงานสารบรรณ 

 

1.6.7 ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหบริการระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบงานคอมพิวเตอร ระบบงานบริหารจัดการฐานขอมูล และระบบสื่อผสม ใหบริการเทคโนโลยี
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สารสนเทศแกมหาวิทยาลัยและสังคมในรูปแบบของการใหคําปรึกษา การใหบริการความรูทางวิชาการ 

พรอมประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร ประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

 

แผนภูมิโครงสรางศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ภาพท่ี 8 แผนภูมิโครงสรางศูนยเทคโนโลยีดิจจิทัล 

 

 1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้ 

  (1) งานบริหารท่ัวไป 

   - หนวยบริหารงานท่ัวไป 

   - หนวยนโยบายและแผนงาน 

   - หนวยประกันคุณภาพการศึกษาและ ITA 

  (2) งานวิเคราะหและพัฒนาระบบดิจิทัล 

   - หนวยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - หนวยบริการเครือขาย 

   - หนวยบริการดาตาเซ็นเตอร 

   - หนวยสื่อสาร 

  (3) งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

   - หนวยบริการคอมพิวเตอรและสื่อโสตทัศน 

   - หนวยฝกอบรมและบริการวิชาการ 

   - หนวยพัฒนาเว็บไซตและบทเรียนออนไลน 
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1.6.8 ศูนยกีฬาและนันทนาการ สงเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและ

การแขงขันกีฬาภายใน พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูความเปนเลิศ พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา

ของมหาวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรดานกีฬา สุขภาพ และอุปกรณกีฬาตอ

หนวยงานภายใน และภายนอก พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางดานกีฬาของจังหวัด ตลอดท้ังเปน

สถานท่ีในการฝกซอมการแขงขัน และการฝกอบรมดานกีฬาและสุขภาพ สรางเครือขายกับโรงเรียนและ

หนวยงานภายนอก ดูแล บํารุงรักษาอาคารกีฬาและสนามกีฬา กํากับดูแลการใชอาคารกีฬาและสนามกีฬา

ใหเปนไปตามระเบียบ จัดหารายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท่ีอยูในการควบคุมดูแล 

 

แผนภูมิโครงสรางศูนยกีฬาและนันทนาการ 

 
ภาพท่ี 9 แผนภูมิโครงสรางศูนยกีฬาและนันทนาการ 

 

1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในศูนยกีฬาและนันทนาการ มีดังนี้ 

 (1) งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  - หนวยสงเสริมการจัดกิจกรรมและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

  - หนวยสงเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  

  - หนวยสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 (2) งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน 

  - หนวยสารบรรณ 

  - หนวยธุรการ 

  - หนวยงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
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  - หนวยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน 

  - หนวยประชุมและการประชาสัมพันธ 

  - หนวยบริหารจัดการสนามกีฬาและใหบริการ 

  - หนวยสิทธิประโยชน 

  - หนวยบํารุงรักษาสนาม 

 

1.6.9 ศูนยทดสอบฝมือแรงงาน ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มีการจัดการกลุมสาขาอาชีพตามระเบียบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจ

หลักของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดแก (1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมุงสูสากล สรางอัตลักษณใหเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม (2) ใหบริการ

วิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนอง

ความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ, ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดแก (1) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต (2) การเรงรัดและยกระดับการ

ใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน (3) การสรางความเปนสากล 

 ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุม

สาขาอาชีพท้ังหมด 7 กลุมสาขาอาชีพ ไดแก 1) กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง 2) กลุมสาขาอาชีพชางอุตสา

หการ 3) กลุมสาขาอาชีพชางเครื่องกล 4) กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 5)

กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป 6) กลุมสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 7) กลุมสาขาอาชีพภาค

บริการ ท้ังหมดนี้เพ่ือพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรในทองถ่ินเขาสูมาตรฐานสากล โดยในแตละกลุมสาขา

อาชีพมีหนวยการจัดการ ดังนี้ 
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แผนภูมิโครงสรางศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

 

 
ภาพท่ี 10 แผนภูมิโครงสรางศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

 

1) ภาระหนาท่ีของสวนงานในศูนยทดสอบฝมือแรงงาน มีดังนี้ 

 (1) กลุมงานสาขาอาชีพ (ชางกอสราง) 

  - หนวยบริหารท่ัวไป 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยงานวัดผลและประเมินผล 

 (2) กลุมงานสาขาอาชีพ (ชางอุตสาหการ) 

  - หนวยบริหารท่ัวไป 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยงานวัดผลและประเมินผล 

 (3) กลุมงานสาขาอาชีพ (ชางเครื่องกล) 

  - หนวยบริหารท่ัวไป 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยงานวัดผลและประเมินผล 

 (4) กลุมงานสาขาอาชีพ (ชางไฟฟา อิเล็กฯ และคอมฯ) 

  - หนวยบริหารท่ัวไป 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยงานวัดผลและประเมินผล 

 (5) กลุมงานสาขาอาชีพ (ชางอุตสาหกรรมศิลป) 
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  - หนวยบริหารท่ัวไป 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยงานวัดผลและประเมินผล 

 (6) กลุมงานสาขาอาชีพ (ชางเกษตรอุตสาหกรรม) 

  - หนวยบริหารท่ัวไป 

  - หนวยการเงินและพัสดุ  

  - หนวยงานวัดผลและประเมินผล 

 (7) กลุมงานสาขาอาชีพ (ชางภาคบริการ) 

  - หนวยบริหารท่ัวไป 

  - หนวยการเงินและพัสดุ 

  - หนวยงานวัดผลและประเมินผล 
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บทที ่2 

วิธีดําเนินงาน 

 

2.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ            

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) 

แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 หนวยงานท่ีใหบริการ เปนขอคําถามแบบเลือกตอบสําหรับหนวยงานท่ีไดรับการ

ประเมินจํานวน 9 หนวยงาน 

ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอคําถามแบบเลือกตอบสําหรับสอบถาม

ขอมูลท่ัวของคณาจารยและบุคลากร เปนคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ สําหรับสอบถามความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการบริการของกอง

นโยบายและแผน จํานวน 5 ดาน 14 ขอ 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

2.2 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณาจารย บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ท่ีใช

บริการหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีในปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) ระหวางวันท่ี 1 

สิงหาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563  เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร จึงเลือกใชวิธีการคํานวณกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตร 

 

n =
1
𝑒𝑒2

 

 

เม่ือ  n คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 

 e คือ  คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  ในการประเมินนี้ใชระดับความ

เชื่อม่ัน 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05  
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เม่ือแทนคาผูวิจัยจะตองเก็บกลุมตัวอยางท้ังหมดอยางนอย 400 คน กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการแบบสะดวก จากผูท่ีใชบริการหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดีท้ัง 9 หนวยงาน 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณาจารยและบุคลากรสามารถประเมินออนไลนเม่ือไดรับบริการ

จากหนวยงานในสังกีดสํานักงานอธิการบดี ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 

2.4 การวิเคราะหขอมูล 

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี ้

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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บทที ่3 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

การศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 แบง

ออกเปน 5 ประเด็น ไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ศึกษาจากผูรับบริการจากหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 9 หนวยงาน วิเคราะหและนําเสนอผลการประเมิน

แบงเปน 10 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองกลาง สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา สังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองนโยบายและแผน สังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานพัฒนากายภาพ             

ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานสื่อสารองคกร สังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ สังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 8 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 9 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 10 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ

สํานักงานอธิการบดี 
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ตอนที่ 1 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบด ี

ตอนท่ี 1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 145 32.28 

หญิง 266 64.72 

รวม 411 100.00 

จากตารางท่ี 3.1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  411 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

266 คน คิดเปนรอยละ 64.72  และเพศชาย จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 32.28 

 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามการใหบริการของสํานักงาน

อธิการบดี 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 56 13.63 

20 – 40 ป 242 58.88 

41 – 60 ป 96 23.36 

60 ปข้ึนไป 17 4.14 

รวม 411 100.00 

จากตารางท่ี 3.2 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 411 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 58.88  รองลงมาชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 96 คน คิดเปน รอยละ 23.36 

ต่ํากวา 20 ป จํานวน 56 คน คิดเปน รอยละ 13.63 และ 60 ปข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.14 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.3 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามการใหบริการของ

สํานักงานอธิการบดี 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 39 9.49 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 1.95 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 16 3.89 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 8.03 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 6.57 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 135 32.85 

คณะวิทยาการจัดการ 28 6.81 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 60 14.60 

สํานักงานอธิการบดี 40 9.73 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 1.22 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1.22 

อ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีบริษัท  

หนวยงานภายนอก ) 

15 3.65 

รวม 411 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 411 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 135 

คน คิดเปนรอยละ 32.85 รองลงมา คือ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ จํานวน 60 คน คิด

เปนรอยละ 14.60 สํานักงานอธิการบดี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 9.73 คณะครุศาสตร จํานวน 39 

คน คิดเปนรอยละ 9.49 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 

8.03 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.81 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 27 

คน คิดเปนรอยละ 6.57 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.89 อ่ืน ๆ 

(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริษัท หนวยงานภายนอก ) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

3.65 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.95 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานละ 5 คน คิดเปนรอยละ 1.22 

ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 1.2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ตารางท่ี 3.4 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 3.95 0.91 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.02 0.91 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.88 1.00 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 3.98 0.93 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 3.94 1.01 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.02 0.93 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.08 0.93 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.20 0.85 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 3.98 1.12 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.04 1.01 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.21 0.92 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 3.99 1.11 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.99 0.91 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

3.97 0.96 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.00 0.93 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.04 0.85 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.01 0.95 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.02 0.96 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.11 0.86 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.03 0.84 มาก 

จากตารางท่ี 3.4  ตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูใน

ระดับมาก (Χ =4.03, S.D.=.84) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
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1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.95, S.D.=.91) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.02, 

S.D.=.91) และความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =3.88, S.D.=1.00) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.98, 

S.D.=.93) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการ

ตามลําดับกอนหลัง (Χ =4.02, S.D.=.93) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =3.94, 

S.D.=1.01) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.08, S.D.=.93) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน 

ไมขอสิ่งตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ (Χ =4.21, S.D.=.92) รองลงมา คือ ความ

เหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ (Χ =4.20, S.D.=.85) ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน 

สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได (Χ =4.04, S.D.=1.01) การใหบริการเหมือนกันทุกราย

โดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =3.99, S.D.=1.11) ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ (Χ =

3.98, S.D.=1.12) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.99 , S.D.=.91) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสารและ

ใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.00, S.D.=.93) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได (Χ =3.97, S.D.=.96) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.04, S.D.=.85) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =

4.11, S.D.=.86) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.02, S.D.=.96)  

และการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =4.01, S.D.=.95)  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 1.3 ขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3.5 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) 

กองกลาง 

1 ควรเพ่ิมชองทางรับฟงขอซักถาม จากผูใชบริการ 1 

2 ควรถายทอดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกตอง 1 

3 ควรปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 1 

4 ควรปรับปรุงสถานท่ีทํางาน การออกแบบ ตกแตงภายในใหดูทันสมัย 1 

กองพัฒนานักศึกษา 

5 ควรปรับปรุงการพูด สื่อสาร ความสุภาพ ในการใหบริการ 12 

6 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลของหนวยงานใหพูดติดตอรับทราบ 5 

7 ควรปรับปรุงลดระยะการใหบริการเพ่ิมการบริการใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 4 

กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอม 

8 ควรจัดลําดับความสําคัญในการใหบริการ เชน ควรใหบริการงานเรงดวนกอน   1 

กลุมงานส่ือสารองคกร 

9 ควรเพ่ิมการถายภาพกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนใหครบถวน  1 

ศูนยกีฬาและนันทนาการ 

10 ควรเพ่ิมจํานวนเครื่องออกกําลังกาย 1 

11 ควรบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกายใหพรอมใชงานตลอดเวลา 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3.6 ตารางสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2562 

(ปงบประมาณ 2563) 

สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นพิจารณา 

ดานเวลา ดานกระบวนการและ

ขั้นตอนการใหบริการ 

ดานบุคลากรท่ี

ใหบริการ 

ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

เฉลี่ยรวม ระดับความพึงพอใจ 

1. กองกลาง 4.10 4.09 4.22 4.12 4.14 4.16 มาก 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 3.63 3.63 3.75 3.87 3.84 3.75 มาก 

1.2 งานบริหารงานบุคคล 3.78 3.83 3.94 3.67 3.81 3.84 มาก 

1.3 งานบริหารคลังและทรัพยสิน 4.19 4.16 4.29 4.25 4.23 4.24 มาก 

1.4 งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 4.36 4.43 4.37 4.14 4.19 4.31 มาก 

1.5 งานเลขานุการสภา 4.50 4.50 4.90 4.50 4.50 4.64 มากท่ีสุด 

1.6 งานนิติการ 4.40 4.40 4.88 3.80 4.33 4.47 มาก 

2. กองพัฒนานักศึกษา 3.63 3.73 3.76 3.76 3.85 3.75 มาก 

3. กองนโยบายและแผน 4.46 4.38 4.49 4.50 4.41 4.46 มาก 

4. กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมสิถาปตยและสิ่งแวดลอม 4.04 4.08 4.20 4.21 4.14 4.15 มาก 

5. กลุมงานสื่อสารองคกร 4.00 4.27 4.56 3.91 4.30 4.29 มาก 

6. ศูนยกีฬาและนันทนาการ 3.96 4.00 4.15 3.88 3.81 3.99 มาก 

7. ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 4.00 4.00 4.09 4.21 4.14 4.09 มาก 

8. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  4.50 4.47 4.44 4.38 4.42 4.44 มาก 

9. ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 3.68 3.64 4.07 3.50 3.70 3.79 มาก 

รวม 3.95 3.98 4.08 3.99 4.04 4.03 มาก 



ตอนที่ 2 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองกลาง สงักัดสํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกองกลาง สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตารางท่ี 3.7 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ

กองกลาง 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 36 17.14 

หญิง 174 82.86 

รวม 210 100.00 

จากตารางท่ี 3.7 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  210 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

174 คน คิดเปนรอยละ 82.86  และเพศชาย จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.14 

 

ตารางท่ี 3.8 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ

กองกลาง 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 19 9.05 

20 – 40 ป 154 73.33 

41 – 60 ป 36 17.14 

60 ปข้ึนไป 1 0.48 

รวม 210 100.00 

จากตารางท่ี 3.8 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 210 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 36 คน คิดเปน รอยละ 17.14 

ต่ํากวา 20 ป จํานวน 19 คน คิดเปน รอยละ 9.05 และ 60 ปข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.48

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.9 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ

กองกลาง 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 4 1.90 

สายวิชาการ 32 15.24 

สายสนับสนุน 23 10.95 

นักศึกษา 150 71.43 

อ่ืน ๆ (ผูปกครอง) 1 0.48 

รวม 210 100.00 

จากตารางท่ี 3.9 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 210 คน สวนใหญสถานะนักศึกษา 

จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 71.43  รองลงมาบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 32 คน คิดเปน รอยละ 

15.24 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 10.95 ผูบริหาร จํานวน 4 คน คิดเปน รอย

ละ 1.90 และอ่ืน ๆ (ผูปกครอง) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.48 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.10 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของกองกลาง 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 14 6.67 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 2.86 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 10.00 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 3.33 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 81 38.57 

คณะวิทยาการจัดการ 17 8.10 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 42 20.00 

สํานักงานอธิการบดี 11 5.24 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0.48 

อ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีบริษัท 

หนวยงานภายนอก) 

10 4.76 

รวม 210 100.00 
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จากตารางท่ี 3.10 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 210 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 81 คน คิดเปน

รอยละ 38.57 รองลงมาคือ สังกัดคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ จํานวน 42 คน คิดเปนรอย

ละ 20.00 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.00 คณะ

วิทยาการจัดการ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.10 คณะครุศาสตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.67 

สํานักงานอธิการบดี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.24 อ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  บริษัท  หนวยงานภายนอก) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.76 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 7 คน 3.33 คิดเปนรอยละ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.86 

และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.48 ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของกองกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเพชรบุร ี

ตารางท่ี 3.11 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกองกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.10 0.90 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.14 0.91 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.06 0.98 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.09 0.93 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.05 0.97 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.14 0.93 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.22 0.91 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.25 0.89 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.16 1.04 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.19 0.94 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.32 0.95 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.19 1.02 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.12 0.87 มาก 
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ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

4.10 0.89 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.14 0.89 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.14 0.87 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.18 0.91 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.10 0.93 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.14 0.92 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.16 0.85 มาก 

จากตารางท่ี 3.11 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกองกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =4.16, S.D.=.85) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.10, S.D.=0.92) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.14, 

S.D.=0.91) และความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =4.06, S.D.=0.98) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.09, 

S.D.=.93) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการ

ตามลําดับกอนหลัง (Χ =4.14, S.D.=.93) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =4.05, 

S.D.=0.97) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.22, S.D.=0.91) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน 

ไมขอสิ่งตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ (Χ =4.32, S.D.=0.95) รองลงมา คือ 

ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ (Χ =4.25, S.D.=0.89) ความรูความสมารถในการใหบริการ 

เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได และการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัติ   (Χ =4.22, S.D.=0.91) ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ (Χ =4.16, 

S.D.=1.04) ตามลําดับ 
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4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.12 , S.D.=0.87) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสารและ

ใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.14, S.D.=0.89) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได (Χ =4.10, S.D.=0.89) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.14, S.D.=0.87) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการมีความเหมาะสมและ

เขาถึงไดสะดวก (Χ =4.18, S.D.=0.91) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =4.14, S.D.=0.92) และ

ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.10, S.D.=.93) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2.3 ขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3.12 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของกองกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี  

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) 

งานบริหารบุคคล 

1 ควรเพ่ิมชองทางรับฟงขอซักถาม จากผูใชบริการ 1 

2 ควรถายทอดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกตอง 1 

งานบริหารคลังและทรัพยสิน 

3 ควรปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 1 

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

4 ควรปรับปรุงสถานท่ีทํางาน การออกแบบ ตกแตงภายในใหดูทันสมัย 1 

 

 



ตอนที่ 3 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

สังกัดสํานักงานอธกิารบด ี

 

ตอนท่ี 3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกองพัฒนา

นักศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตารางท่ี 3.13  จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกอง

พัฒนานักศึกษา 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 42 35.29 

หญิง 77 64.71 

รวม 119 100.00 

จากตารางท่ี 3.13 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 119 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

77 คน คิดเปนรอยละ 64.71 และเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.29 

 

ตารางท่ี 3.14  จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ   

   ของกองพัฒนานักศึกษา 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 17 14.29 

20 – 40 ป 94 78.99 

41 – 60 ป 8 6.72 

รวม 119 100.00 

จากตารางท่ี 3.14 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 119 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 

ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 78.99  รองลงมาต่ํากวา 20 ป จํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ 14.29 

และ ชวงอายุ 41 – 60 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.72 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.15 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกอง 

  พัฒนานักศึกษา 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 3 2.52 

สายวิชาการ 2 1.68 

สายสนับสนุน 5 4.20 

นักศึกษา 108 90.76 

อ่ืน ๆ (ผูปกครอง) 1 0.84 

รวม 119 100.00 

จากตารางท่ี 3.15 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 119 คน สวนใหญสถานะนักศึกษา 

จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 90.76  รองลงมาผูบริหาร จํานวน 3 คน คิดเปน รอยละ 2.52 บุคลากร

สายสนับสนุน จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 4.20 บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 

1.68 และอ่ืน ๆ (ผูปกครอง) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.84 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.16 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 8 6.72 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 5.04 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 5.04 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 3.36 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 8.40 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 55 46.22 

คณะวิทยาการจัดการ 10 8.40 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 14 11.76 

สํานักงานอธิการบดี 5 4.20 

อ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 1 0.84 

รวม 119 100.00 
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จากตารางท่ี 3.16  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 119 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 55 คน คิดเปน

รอยละ 46.22 รองลงมา คือ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

11.76 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาการสังกัดละ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.40 คณะ

ครุศาสตร จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.72 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสังกัดละ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.04 สํานักงานอธิการบดี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

4.20 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.36 และอ่ืน ๆ 

(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.84 ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของกองพัฒนานักศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.17 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 3.63 0.93 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.76 0.94 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.50 1.05 ปานกลาง 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 3.73 0.99 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 3.68 1.13 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 3.78 0.98 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 3.76 0.98 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.05 0.84 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 3.51 1.28 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

3.71 1.15 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.01 0.93 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 3.54 1.23 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.74 0.99 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ 3.71 1.07 มาก 
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ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

ตองการใชบริการได 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 3.76 1.02 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.85 0.85 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 3.70 1.01 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

3.80 1.06 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.05 0.82 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.75 0.87 มาก 

จากตารางท่ี 3.17 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =3.75, S.D.=0.87) เม่ือพิจารณา

เปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.63, S.D.=0.93) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมาก 1 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด (Χ =3.76, S.D.=0.94) และความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =3.50, S.D.=1.05) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.73, 

S.D.=0.99) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการ

ตามลําดับกอนหลัง (Χ =3.78, S.D.=0.98) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =3.68, 

S.D.=1.13) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.76, S.D.=0.98) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเหมาะสมในการแตงกายของผู

ใหบริการ     (Χ =4.05, S.D.=0.84) รองลงมา คือ ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่ง

ตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ (Χ =4.01, S.D.=0.93) ความรูความสมารถในการ

ใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได (Χ =3.71, S.D.=1.15) การใหบริการ

เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =3.54, S.D.=1.23) ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ

อยางสุภาพ  (Χ  =3.51, S.D.=1.28) ตามลําดับ 
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4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.74, S.D.=0.969) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสารและ

ใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =3.76, S.D.=1.02) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได (Χ =3.71, S.D.=1.07) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.85, S.D.=0.85) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (

Χ =4.05, S.D.=0.82) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =3.80, 

S.D.=1.06) และการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =3.70, S.D.=1.01) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3.3 ขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3.18 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี  

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) 

1 ควรปรับปรุงการพูด สื่อสาร ความสุภาพ ในการใหบริการ 12 

2 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลของหนวยงานใหพูดติดตอรับทราบ 5 

3 ควรปรับปรุงลดระยะการใหบริการเพ่ิมการบริการใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 4 



ตอนที่ 4 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองนโยบายและแผน 

สังกัดสํานักงานอธกิารบดี 

ตอนท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกองนโยบายและ

แผน สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.19 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  กองนโยบายและแผน 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 2 15.38 

หญิง 11 86.62 

รวม 13 100.00 

จากตารางท่ี 3.19 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  13 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

11 คน คิดเปนรอยละ 86.62  และเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.38 

 

ตารางท่ี 3.20 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  กองนโยบายและแผน 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

20 – 40 ป 7 53.85 

41 – 60 ป 6 46.15 

รวม 13 100.00 

จากตารางท่ี 3.20 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 13 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 53.85  และชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 6 คน คิดเปน รอยละ 46.15  
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ตารางท่ี 3.21 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกอง 

  นโยบายและแผน 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 1 7.69 

สายวิชาการ 2 15.38 

สายสนับสนุน 9 69.23 

นักศึกษา 1 7.69 

รวม 13 100.00 

จากตารางท่ี 3.21 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 13 คน สวนใหญสถานะบุคลากรสาย

สนับสนุน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมาบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 2 คน คิดเปน รอย

ละ 15.38 และ ผูบริหารและนักศึกษา จํานวนสถานะละ 1 คน คิดเปน รอยละ 7.69 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.22 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของกองนโยบายและแผน 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 3 23.08 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 7.69 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 7.69 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 7.69 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 23.08 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 7.69 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 1 7.69 

สํานักงานอธิการบดี 2 15.38 

รวม 13 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 13 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดคณะครุศาสตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดละ 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.08 รองลงมา คือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

15.38 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.69 ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 4.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของกองนโยบายและแผน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.23 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกองนโยบายและแผน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.46 0.75 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.46 0.78 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.46 0.78 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.38 0.79 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.38 0.87 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.38 0.77 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.49 0.73 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.54 0.78 มากท่ีสุด 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.62 0.77 มากท่ีสุด 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.38 0.77 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.46 0.78 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.46 0.78 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.50 0.76 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

4.54 0.78 มากท่ีสุด 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.46 0.78 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.41 0.73 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.46 0.78 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.46 0.78 มาก 
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ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.31 0.75 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.72 มาก 

 

จากตารางท่ี 3.23 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกองนโยบายและแผน สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =4.46, S.D.=0.72) เม่ือพิจารณา

เปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.46, S.D.=0.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ และมีคาเฉลี่เทากันไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและความ

รวดเร็วในการใหบริการ (Χ =4.46, S.D.=0.78)  

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.38, 

S.D.=0.79) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากท้ัง 2 ขอ และมีคาเฉลี่เทากันไดแก แจงขอมูลเก่ียวกับ

ข้ันตอนการใหบริการ  ( Χ =4.38, S.D.=0.87) และการใหบริการตามลําดับกอนหลัง (Χ =4.38, 

S.D.=0.77)  

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.49, S.D.=0.73) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเต็มใจและความพรอมในการ

ใหบริการอยางสุภาพ (Χ =4.62, S.D.=0.77) รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 

(Χ =4.54, S.D.=0.78) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 ขอ ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ และการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัติ (Χ =4.46, S.D.=0.78) และความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอ

สงสัยใหคําแนะนําได (Χ =4.38, S.D.=0.77) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.50 , S.D.=0.76) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ อยูในระดับมาก 1 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีระบบ

สารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการใชบริการได (Χ =4.54, S.D.=0.78) และมี

ชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.46, S.D.=0.78) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.41, S.D.=0.73) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการมีความเหมาะสมและ

เขาถึงไดสะดวก และความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  (Χ =4.46, S.D.=0.78) และความสะอาด

ของสถานท่ีใหบริการ (Χ =4.31, S.D.=0.75) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 5 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตย

และสิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานพัฒนา

กายภาพ ภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอม สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี

 

ตารางท่ี 3.24 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุม 

  งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 3 25.00 

หญิง 9 75.00 

รวม 12 100.00 

จากตารางท่ี 3.24 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  12 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 75.00  และเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

 

ตารางท่ี 3.25 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 3 25.00 

20 – 40 ป 5 41.67 

41 – 60 ป 4 33.33 

รวม 12 100.00 

จากตารางท่ี 3.25 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 41.67  รองลงมาชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

และชวงอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.26 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุม 

  งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 1 8.33 

สายวิชาการ 3 25.00 

สายสนับสนุน 2 16.67 

นักศึกษา 6 50.00 

รวม 12 100.00 

จากตารางท่ี 3.26 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 คน สวนใหญสถานะนักศึกษา 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 50.00  รองลงมาบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 3 คน คิดเปน รอยละ 25.00 

บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 16.67 และผูบริหาร จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ 

8.33 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.27 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 3 25.00 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 25.00 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 8.33 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 8.33 

คณะวิทยาการจัดการ 1 8.33 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 2 16.67 

สํานักงานอธิการบดี 1 8.33 

รวม 12 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.27  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 คน เรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  คณะครุศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวนสังกัดละ 3 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา คือคณะพยาบาลศาสตรและ

วิทยาการสุขภาพ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร
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และสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานอธิการบดี จํานวนสังกัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33

ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 5.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอม 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.28 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและ

สิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.04 0.92 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.08 0.90 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.00 0.95 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.08 0.90 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.00 1.04 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.17 0.83 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.20 1.02 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.33 0.89 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.33 0.89 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.17 1.03 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.17 1.27 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.00 1.28 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21 0.81 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

4.08 1.00 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.33 0.78 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.14 0.82 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.08 0.79 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.17 0.94 มาก 
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ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.17 0.83 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.15 0.88 มาก 

จากตารางท่ี 3.28 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานพัฒนากายภาพ            

ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =

4.15, S.D.=.88) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.04, S.D.=0.92) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.08, 

S.D.=0.90) และความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =4.00, S.D.=0.95) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.08, 

S.D.=.90) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการ

ตามลําดับกอนหลัง (Χ =4.17, S.D.=.83) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =4.00, 

S.D.=1.04) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.20, S.D.=1.02) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเหมาะสมในการแตงกายของผู

ใหบริการ และความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ (Χ =4.33, S.D.=0.89) รองลงมา 

คือ ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได (Χ =4.33, 

S.D.=1.03) ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชน

ในทางมิชอบ (Χ =4.17, S.D.=1.27) และการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =4.00, 

S.D.=1.28) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.21 , S.D.=0.81) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสารและ

ใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.33, S.D.=0.78) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได (Χ =4.08, S.D.=1.00) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.14, S.D.=0.82) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
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สะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.17, S.D.=0.94) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =4.17, 

S.D.=0.83) และการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =4.08, S.D.=0.79) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 5.3 ขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3.29 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี  

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) 

1 ควรจัดลําดับความสําคัญในการใหบริการ เชน ควรใหบริการงานเรงดวนกอน 

– หลัง   

1 
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ตอนที่ 6 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ กลุมงานสื่อสารองคกร           

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 6.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานสื่อสาร

องคกร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตารางท่ี 3.30 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุม 

  งานสื่อสารองคกร 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 3 27.27 

หญิง 8 72.73 

รวม 11 100.00 

จากตารางท่ี 3.30 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  11 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 8 

คน คิดเปนรอยละ 72.73  และเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27 

 

ตารางท่ี 3.31 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  กลุมงานสื่อสารองคกร 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 1 9.09 

20 – 40 ป 6 54.55 

41 – 60 ป 4 36.36 

รวม 11 100.00 

จากตารางท่ี 3.31 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 54.55 รองลงมาชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 4 คน คิดเปน รอยละ 36.36 

และชวงอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ 9.09 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.31 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุม 

  งานสื่อสารองคกร 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 1 9.09 

สายวิชาการ 1 9.09 

สายสนับสนุน 5 45.45 

นักศึกษา 4 36.36 

รวม 11 100.00 

จากตารางท่ี 3.32 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11 คน สวนใหญสถานะบุคลากรสาย

สนับสนุน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมานักศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปน รอยละ 36.36 

ผูบริหาร และบุคลากรสายวิชาการ สถานะละ จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ 9.09 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.33 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของกลุมงานสื่อสารองคกร 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 2 18.18 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 9.09 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 9.09 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 27.27 

สํานักงานอธิการบดี 4 36.36 

รวม 11 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.33  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 36.36 

รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27 คณะครุศาสตร

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18 และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวนสังกัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 6.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของกลุมงานส่ือสารองคกร สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.34 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.00 0.67 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.00 0.77 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.00 0.63 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.27 0.61 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.18 0.60 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.36 0.67 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.55 0.68 มากท่ีสุด 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.45 0.82 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.45 0.69 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.64 0.67 มากท่ีสุด 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.64 0.67 มากท่ีสุด 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91 0.70 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

4.00 0.77 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 3.82 0.75 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.30 0.67 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.27 0.65 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.36 0.67 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.27 0.79 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.29 0.58 มาก 
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จากตารางท่ี 3.34 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานสื่อสารองคกร สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =4.29, S.D.=0.58) เม่ือพิจารณา

เปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.00, S.D.=0.67) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.00, 

S.D.=0.77) และความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =4.00, S.D.=0.63) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.27, 

S.D.=0.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการ

ตามลําดับกอนหลัง (Χ =4.36, S.D.=0.67) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =4.18, 

S.D.=0.60) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.55, S.D.=0.68) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 3 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตใน

การปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ และขอการ

ใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =4.64, S.D.=0.67) ความรูความสมารถในการใหบริการ 

เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได (Χ =4.55, S.D.=0.69) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

จํานวน 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ (Χ =

4.45, S.D.=0.69) และความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ (Χ =4.45, S.D.=0.82) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.91 , S.D.=0.70) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย

สามารถตอบสนองตอความตองการใชบริการได (Χ =4.00, S.D.=0.77) และมีชองทางในการติดตอสื่อสาร

และใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =3.82, S.D.=0.75) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.30, S.D.=0.67) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.36, S.D.=0.67) รองลงมาคือ การใหบริการมีความเหมาะสมและ

เขาถึงไดสะดวก (Χ =4.27, S.D.=0.65) และความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =4.27, S.D.=0.79) 

ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 6.3 ขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3.35 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของกลุมงานสื่อสารองคกร สังกัดสํานักงานอธิการบดี  

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) 

1 ควรเพ่ิมการถายภาพกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนใหครบถวน  1 
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ตอนที่ 7 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ 

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 7.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกีฬาและ

นันทนาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตารางท่ี 3.36 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  กีฬาและนันทนาการ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 10 83.33 

หญิง 2 16.67 

รวม 12 100.00 

จากตารางท่ี 3.36 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 10 

คน คิดเปนรอยละ 83.33 และเพศหญิง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

 

ตารางท่ี 3.37 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  ศูนยกีฬาและนันทนาการ 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

20 – 40 ป 7 58.33 

41 – 60 ป 5 41.67 

รวม 12 100.00 

จากตารางท่ี 3.37 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.33 และ 41-60 ป จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 41.67  
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ตารางท่ี 3.38 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  กีฬาและนันทนาการ 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 1 8.33 

สายวิชาการ 4 33.33 

สายสนับสนุน 6 50.00 

นักศึกษา 1 8.33 

รวม 12 100.00 

จากตารางท่ี 3.38 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 คน สวนใหญสถานะบุคลากรสาย

สนับสนุน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 50.00  รองลงมาคือ บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 4 คน คิดเปน 

รอยละ 33.33 ผูบริหารและนักศึกษา จํานวนสถานะละ 1 คน คิดเปน รอยละ 8.33 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.39 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 5 41.67 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 25.00 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 8.33 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 1 8.33 

สํานักงานอธิการบดี 2 16.67 

รวม 12 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.39 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 41.67 

รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 25.00 สํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการ

สุขภาพ จํานวนสังกัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 7.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.40 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 3.96 0.72 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.08 0.79 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.83 0.72 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.00 0.71 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.00 0.74 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.00 0.74 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.15 0.64 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.08 0.67 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.25 0.75 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสยัใหคําแนะนําได 

4.08 0.67 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.17 0.72 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.17 0.72 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.88 0.68 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

3.83 0.72 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 3.92 0.67 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.81 0.80 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 3.75 0.87 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

3.92 0.90 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 3.75 0.75 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.99 0.58 มาก 
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จากตารางท่ี 3.40 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =3.99, S.D.=0.58) เม่ือพิจารณา

เปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.96, S.D.=0.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.08, 

S.D.=0.79) และความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =3.83, S.D.=0.72) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.00, 

S.D.=0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงเทากันท้ัง 2 ขอ ไดแก แจง

ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ และการใหบริการตามลําดับกอนหลัง (Χ = 4.00, S.D.=0.74) 

ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.15, S.D.=0.64) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ

อยางสุภาพ (Χ =4.25, S.D.=0.75) รองลงมาคือ ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได และการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =4.17, 

S.D.=0.72) ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ และความเต็มใจและความพรอมในการ

ใหบริการอยางสุภาพ (Χ =4.08, S.D.=0.67) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.88 , S.D.=0.68) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสารและ

ใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =3.92, S.D.=0.67) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได (Χ =3.83, S.D.=0.72) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.81, S.D.=0.80) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ  (Χ =3.92, S.D.=0.90) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =3.75, 

S.D.=0.75)และการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =3.75, S.D.=0.87) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 7.3 ขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3.41 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของกลุมงานสื่อสารองคกร สังกัดสํานักงานอธิการบดี  

ประเด็น รายการ จํานวน (คน) 

1 ควรเพ่ิมจํานวนเครื่องออกกําลังกาย 1 

2 ควรมีการบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกายใหพรอมใชงานตลอดเวลา 1 
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ตอนที่ 8 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 8.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยี

ดิจิทัล สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตารางท่ี 3.42 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 4 57.14 

หญิง 3 42.86 

รวม 7 100.00 

จากตารางท่ี 3.42 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  7 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 4 

คน คิดเปนรอยละ 57.14  และเพศหญิง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 

 

ตารางท่ี 3.43 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

20 – 40 ป 2 28.57 

41 – 60 ป 5 71.43 

รวม 7 100.00 

จากตารางท่ี 3.43 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 41-60 ป 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43  ชวงอายุ 20-40 ป จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 28.57 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.44 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  เทคโนโลยีดิจิทัล 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 1 14.29 

สายวิชาการ 3 42.86 

สายสนับสนุน 3 42.86 

รวม 7 100.00 

จากตารางท่ี 3.44 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คน สวนใหญสถานะนักศึกษา และ

บุคลากรสายวิชาการ จํานวนสถานะละ 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86  สถานะผูบริหาร จํานวน 1 คน คิด

เปนรอยละ 14.29 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.45 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 3 42.86 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 28.57 

สํานักงานอธิการบดี 2 28.57 

รวม 7 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.45 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานอธิการบดี จํานวนสังกัดละ 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 8.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สังกัดสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.46 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.00 1.00 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.00 1.00 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.00 1.00 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.00 1.04 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 3.86 1.07 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.14 1.07 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.09 1.09 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.14 1.07 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.00 1.15 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.14 1.07 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.14 1.07 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.00 1.15 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21 1.07 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

4.29 1.11 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.14 1.07 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.14 1.07 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.00 1.15 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.29 1.11 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.14 1.07 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.09 1.05 มาก 
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จากตารางท่ี 3.46 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =4.16, S.D.=.85) เม่ือพิจารณาเปน

รายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.00, S.D.=1.00) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และความรวดเร็วในการใหบริการมี

คาเฉลี่ยเทากันท่ี (Χ =4.00, S.D.=1.00) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.00, 

S.D.=1.04) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการ

ตามลําดับกอนหลัง (Χ =4.14, S.D.=1.07) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =3.86, 

S.D.=1.07) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.09, S.D.=1.09) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คือ ความเหมาะสมในการแตงกายของผู

ใหบริการ ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

(Χ =4.14, S.D.=1.07) ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ และการใหบริการ

เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ   (Χ =4.00, S.D.=1.15) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.21 , S.D.=1.07) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย

สามารถตอบสนองตอความตองการใชบริการได (Χ =4.29, S.D.=1.11) และมีชองทางในการติดตอสื่อสาร

และใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.14, S.D.=1.07) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.14, S.D.=0.87) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.29, S.D.=1.11) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =4.14, 

S.D.=1.07) และการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =4.00, S.D.=1.15) ตามลําดับ 

 

 

 

 



 
 

…   รายงานสรุปความพึงพอใจตอการใหบริการของสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

...   ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563)  
70 

ตอนที่ 9 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 9.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตารางท่ี 3.47 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 11 68.75 

หญิง 5 31.25 

รวม 16 100.00 

จากตารางท่ี 3.47 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  146 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

11 คน คิดเปนรอยละ 68.75  และเพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 

 

ตารางท่ี 3.48 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

20 – 40 ป 10 62.50 

41 – 60 ป 6 37.50 

รวม 16 100.00 

จากตารางท่ี 3.48 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 16 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 62.50  ชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 6 คน คิดเปน รอยละ 37.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.49 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 1 6.25 

สายวิชาการ 1 6.25 

สายสนับสนุน 4 25.00 

นักศึกษา 1 6.25 

อ่ืน ๆ (ผูเขารวมอบรม) 9 56.25 

รวม 16 100.00 

จากตารางท่ี 3.49 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 146 คน สวนใหญสถานะอ่ืน ๆ 

(ผูเขารวมอบรม) จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 56.25  รองลงมาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 4 คน    

คิดเปน รอยละ 25.00 สถานะผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา จํานวนสถานะละ 1 คน       

คิดเปน รอยละ 6.25 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.50 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 6.25 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 6.25 

สํานักงานอธิการบดี 8 50.00 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 6.25 

อ่ืน ๆ (ผูเขารวมอบรม) 5 31.25 

รวม 16 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.50 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 16 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

รองลงมา คือ อ่ืน ๆ (ผูเขารวมอบรม) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนสังกัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 9.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.51 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.50 0.52 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.50 0.52 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.50 0.52 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.47 0.50 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.50 0.52 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.44 0.51 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.44 0.51 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.44 0.51 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.44 0.51 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.44 0.51 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.38 0.62 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.50 0.52 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.38 0.50 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

4.44 0.51 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.31 0.60 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.42 0.56 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.50 0.52 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.31 0.70 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.44 0.63 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.44 0.50 มาก 
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จากตารางท่ี 3.51 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =4.44, S.D.=0.50) เม่ือ

พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.50, S.D.=0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และความรวดเร็วในการใหบริการมี

คาเฉลี่ยเทากันท่ี (Χ =4.50, S.D.=0.52) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.47, 

S.D.=.50) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก แจงขอมูลเก่ียวกับ

ข้ันตอนการใหบริการ (Χ =4.50 , S.D.=0.52) และการใหบริการตามลําดับกอนหลัง (Χ =4.44, 

S.D.=0.51) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.44, S.D.=0.51) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัติ (Χ =4.50, S.D.=0.52) รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ ความเต็มใจ

และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ และความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได  (Χ =4.44, S.D.=0.51) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.38 , S.D.=0.50) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย

สามารถตอบสนองตอความตองการใชบริการได (Χ =4.44, S.D.=0.51) และมีชองทางในการติดตอสื่อสาร

และใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.31, S.D.=0.60) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.42, S.D.=0.56) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการมีความเหมาะสมและ

เขาถึงไดสะดวก (Χ =4.50, S.D.=0.52) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (Χ =4.44, S.D.=0.63) และ

ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.44, S.D.=0.63) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 10 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

สํานักงานอธิการบดี 

ตอนท่ี 10.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยพัฒนาภาษา

และวิเทศสัมพันธ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตารางท่ี 3.52 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 2 18.18 

หญิง 9 81.82 

รวม 11 100.00 

จากตารางท่ี 3.52 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  11 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 81.82  และเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18 

 

ตารางท่ี 3.53 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

  ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

20 – 40 ป 5 45.45 

41 – 60 ป 6 54.55 

รวม 11 100.00 

จากตารางท่ี 3.53 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 41-60 ป 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 54.55 ชวงอายุ 20-40 ป จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 45.45 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.54 จํานวนและรอยละสถานะของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย 

  พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

สถานะ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 1 9.09 

สายวิชาการ 3 27.27 

สายสนับสนุน 7 63.64 

รวม 11 100.00 

จากตารางท่ี 3.54 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11 คน สวนใหญสถานะบุคลากรสาย

สนับสนุน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 รองลงมาบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 3 คน คิดเปน     

รอยละ 27.27 และสถานะผูบริหาร จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ 9.08 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.55 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ 

  ใหบริการของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

สังกัด บุคลากร คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 1 9.09 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 9.09 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 18.18 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 9.09 

สํานักงานอธิการบดี 5 45.45 

อ่ืน ๆ (หนวยงานภายนอก) 1 9.09 

รวม 11 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.55 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้  สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 

รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18 คณะ

ครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่ืน ๆ (หนวยงานภายนอก) จํานวนสังกัด

ละ 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 10.2 ความพึงพอใจในการรับบริการของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางท่ี 3.56 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 3.68 0.78 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.73 0.79 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.64 0.92 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 3.64 0.71 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 3.73 0.65 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 3.55 0.82 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.07 0.52 มาก 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.27 0.65 มาก 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.00 0.63 มาก 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.00 0.63 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.18 0.60 มาก 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 3.91 0.83 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.50 0.55 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

3.45 0.52 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 3.55 0.69 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.70 0.60 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 3.64 0.67 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

3.73 0.65 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 3.73 0.79 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.79 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 3.56 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (Χ =3.79, S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.68, S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =3.73, 

S.D.=0.79) และความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =3.64, S.D.=0.92) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Χ =3.67, 

S.D.=0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก แจงขอมูลเก่ียวกับ

ข้ันตอนการใหบริการ ( Χ =3.73, S.D.=0.65) และการใหบริการตามลําดับกอนหลัง ( Χ =3.55, 

S.D.=0.82) ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.07, S.D.=0.52) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเหมาะสมในการแตงกายของผู

ใหบริการ (Χ =4.27, S.D.=0.65) รองลงมา คือความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ (Χ =4.18, S.D.=0.60) ความเต็มใจและความพรอมใน

การใหบริการอยางสุภาพ ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยให

คําแนะนําได (Χ =4.00, S.D.=0.63) และการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =3.91, 

S.D.=0.83) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.50, S.D.=0.55) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสารและ

ใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =3.55, S.D.=0.69) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได (Χ =3.45, S.D.=0052) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =3.70, S.D.=0.60) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =3.73, S.D.=0.65) รองลงมา คือ ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ (

Χ =3.73, S.D.=0.79) การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =3.64, S.D.=0.67) 

ตามลําดับ 

 

 



 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) 

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

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 1  หนวยงานท่ีทานใชบริการ 

 1) กองกลาง (งานบริหารท่ัวไป/งานบริหารบุคคล/งานบริหารคลังและทรัพยสิน/งานบริหารพัสดุและ

บริการยานพาหนะ/งานเลขานุการสภา/งานนิติการ)  

  2) กองพัฒนานักศึกษา 

 3) กองนโยบายและแผน  

  4) กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม  

 5) กลุมงานสื่อสารองคกร  

  6) ศูนยกีฬาและนันทนาการ 

 7) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  

  8) ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน 

 9) ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

 

ตอนท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2.1 เพศ     (1) ชาย     (2) หญิง 

 

2.2 อาย ุ    (1) ต่ํากวา  20  ป           (2) 20 – 40  ป     

  (3) 41 – 60  ป      (4) 60 ปข้ึนไป 

2.3 สถานะ 

 1) ผูบริหาร   2) บุคลากรสายวิชาการ 

 3) บุคลากรสายสนับสนุน  4) นักศกึษา  

 5) อ่ืนๆ ................... 
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2.4 สังกัด 

 1) คณะครุศาสตร  2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 5) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  6) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 7) คณะวิทยาการจดัการ  8) คณะพยาบาลศาสตร 

 9) สํานักงานอธิการบด ี  10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 11) สถาบันวิจัยและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13) อ่ืน ๆ  

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.1 ดานเวลา      

1) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ      

2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ      

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ      

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง      

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ      

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ      

3.2 ความเตม็ใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ      

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม            

ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

     

3.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัตหินาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/           

ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

     

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการ

ใชบริการได 

     

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย      

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีน่ังรอรับบริการ      

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

สํานักงานอธิการบด ี
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของงานพัสดุและบริการยานพาหนะ  

กองกลาง สํานกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

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

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง 

2. อาย ุ   (1) ต่ํากวา  20  ป          (2) 20 – 40  ป     

  (3) 41 – 60  ป      (4) 60 ปข้ึนไป 

3. สถานะ 

 1) ผูบริหาร  2) บุคลากรสายวิชาการ 

 3) บุคลากรสายสนับสนุน  4) บุคคลภายนอก (ขามไปตอบขอ 4.2) 

 5) นักศกึษา  6) อ่ืนๆ ................... 

4.1  สังกัด 

 1) คณะครุศาสตร  2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 5) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  6) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 7) คณะวิทยาการจดัการ  8) คณะพยาบาลศาสตร 

 9) สํานักงานอธิการบด ี  10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 11) สถาบันวิจัยและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13) โรงเรียนสาธิต มหาวิมหยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4.2 หนวยงาน 

       1) หนวยงานรัฐ  2) หนวยงานเอกชน 

5.   ทานติดตอกับงานพัสดุในลักษณะใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ขอขอมลู  2) ประสานงาน 

 3) รับบริการ  4) ปรึกษางาน 

  5) อ่ืน ๆ …………. 

6.   ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆของงานพัสดุจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) หนังสือราชการ  2) เว็บไซต 

 3) เจาหนาท่ีพัสด ุ  4) อ่ืน ๆ......... 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเวลา      

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ      

2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ      

2.1 มีการแจงขอมูล ข้ันตอน ระเบียบ และวิธีการในการใหบริการ      

2.2 มีมาตรฐานในการใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ      

2.3  คุณภาพ ความถูกตอง และความชัดเจนของขอมูล      

2.4  การใหคําแนะนํา ปรึกษา ในการใหบริการ      

3. ดานบุคลากร      

3.1 ความเหมาะสมของการแตงกายของเจาหนาท่ี      

3.2 มีความสุขภาพและเตม็ใจในการใหบริการ      

3.3 มีความซื้อสตัย สจุริตในการปฏิบัติหนาท่ี (ไมเรียกรอง

คาตอบแทน) 

     

3.4 มีความรูเก่ียวกับ กฎ ระเบียน ขอบังคับ และสามารถแกไขปญหา

ตรงตามความตองการ 

     

3.5 การประสานงาน การติดตามงาน และสามารถทํางานแทนกันได      

4. ดานเทคโนโลยี      

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูมารับบริการ 

     

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย      

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

5.1 ความสะอาดและเปนระเบียบของสถานท่ีในการใหบริการ      

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก      

5.3  ความชัดเจนของปาย สญัลักษณ ประชาสมัพันธบอกตําแหนง

การบริการ 

     

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

                     ขอขอบคุณในความรวมมือ 

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี 


