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รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน ได้แก่ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ เพศ อายุ ประเภทผู้รับบริการ
หน่วยงานที่ผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ และรูปแบบการเข้ามาขอติดต่อรับบริการ 
 2 .   ข ้ อม ู ลคว ามพ ึ งพอ ใจ ในการ ให ้ บ ร ิ ก า รขอ ง  คณะว ิ ทยาการจ ั ด ก า ร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1.1  ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทผู้รับบริการ
หน่วยงานที่ผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ และรูปแบบการเข้ามาขอติดต่อรับบริการ โดยแจกแจงจำนวน และ
ค่าร้อยละดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร้อยละผลของข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 280 56.0 
หญิง 220 44.0 

รวม 500 100.0 
อายุ   
ต่ำกว่า 20 ปี 279 55.8 
21 – 30 ปี 91 18.2 
31 – 40 ปี 75 15.0 
41 ปีขึน้ไป 55 11.0 

รวม 400 100.0 
ประเภทผู้รับบริการ   
อาจารย์ 55 11.0 
นักศึกษา 427 85.4 
ศิษย์เก่า - - 
ผู้สมัครเข้าศึกษา - - 
อ่ืนๆ 18 3.6 

รวม 500 100.0 
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ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) จำนวน ร้อยละ 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ (ตอบคำถามได้มากกว่ากว่า 1 ข้อ)   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 281 19.2 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 237 16.2 
ฝ่ายบริการการศึกษา 281 19.2 
ฝ่ายคลังและพัสดุ 112 7.6 
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 112 7.6 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 444 30.3 

รวม - 100.0 
รูปแบบการเข้ามาติดต่อรับบริการ   
เคาเตอร์บริการ 356 71.2 
ผ่านระบบออนไลน์ (โทรศัพท์, Line, Facebook 
Messenger, อ่ืนๆ) 

144 28.8 

รวม 500 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า 
 เพศ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา คือ 
เพศหญิง จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 
 อายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 
รองลงมา คือ อายุ 21 – 30 ปี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0 และอายุ 41 ปีขึ้นไป จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลำดับ 
 ประเภทของผู้รับบริการ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน 427 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.4 รองลงมาเป็นอาจารย์ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอ่ืนๆ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.6 ตามลำดับ 
  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ (ผู้เข้ารับบริการสามารถตอบคำถามได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่าจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 500 คน ส่วนมากเข้ารับบริการกับฝ่ายกิจการนักศึกษามากที่สุดโดยมี
จำนวนการเข้าใช้บริการ 444 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคือฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริการ
การศึกษา ซึ่งมีการเข้าจำนวนการเข้าใช้บริการเท่ากันที่จำนวน 281 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.2 และฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ มีจำนวนการเข้าใช้บริการจำนวน 237 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.2 ตามลำดับ 
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2.  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ใช้เทคนิค Linkert Scale แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ มีคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็นในแต่ละคะแนน 
  5 คะแนน  การแปลผล พึงพอใจมากที่สุด 
  4 คะแนน  การแปลผล พึงพอใจมาก 
  3 คะแนน  การแปลผล พึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน  การแปลผล พึงพอใจน้อย 
  1 คะแนน  การแปลผล พึงพอใจน้อยที่สุด 
  ผลคะแนนที่ได้จะนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตามที่
ได้รับจริง ซึ่งการแปลความหมายตามเครื่องมือ Linkert Scale  
  ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
  ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

 ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ตารางท่ี 2  แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
ระดับความสำคัญ 

N x̄ S.D. ผล 
1.1 มีขั้นตอนกระบวนการดำเนินการชัดเจน 500 4.74 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

1.2 มีการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ    
      ชัดเจน 

500 4.74 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

1.3 การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการ 
      ให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน 

500 4.74 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

1.4  กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ดำเนินการ 
      ชัดเจนทุกข้ันตอน 

500 4.63 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

1.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วย 
 ความรวดเร็วและท่ัวถึง 

500 4.63 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

  4.70 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 
 
 



  

4 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีการประเมินความความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า มีขั้นตอน
กระบวนการดำเนินการชัดเจน มีการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน การอธิบาย ชี้แจง 
และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.44 รองลงมาคือกระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ดำเนินการชัดเจนทุกขั้นตอนและ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความความพึงพอใจในการ

ให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  

ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความสำคัญ 

N x̄ S.D. ผล 
 2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาทของ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

500 4.70 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 

2.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

500 4.59 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
 ให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อ
 สงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
 ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

500 4.59 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

2.4 ความมีน้ำใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ปัดความ
 รับผิดชอบ 

500 4.70 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 

2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
 ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
 ในทางมิชอบ ฯลฯ 

500 4.89 0.32 พึงพอใจมากที่สุด 

  4.69 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

     
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีการประเมินความความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ของสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 รองลงมาความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ปัดความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย  
ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46 
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความความพึงพอใจในการ

ให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  

ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความสำคัญ 

N x̄ S.D. ผล 
3.1 ตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม 500 4.63 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 
3.2 มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 500 4.89 0.31 พึงพอใจมากที่สุด 
3.3 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ 500 4.63 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 
3.4 ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 500 4.67 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 
3.5 อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ มีความ
 เหมาะสม 

500 4.78 0.41 พึงพอใจมากที่สุด 

  4.72 0.43 พึงพอใจมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีการประเมินความความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่าง
เหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 รองลงมาอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ มีความ เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และ
ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  

ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ระดับความสำคัญ 

N x̄ S.D. ผล 
4.1 ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการตรงตาม
 ความต้องการ 

500 4.67 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

4.2 ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการมีความ
 ถูกต้อง ชัดเจน 

500 4.66 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

4.3 ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่ 
 นัดหมาย 

500 4.60 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

4.4 ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 500 4.89 0.31 พึงพอใจมากที่สุด 
4.5 ความคุ้มค่าของการใช้บริการผ่านระบบที่ขอรับ
 บริการ 

500 4.82 0.39 พึงพอใจมากที่สุด 

  4.70 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีการประเมินความความพึงพอใจ ด้านคุณภาพ
การให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 รองลงมาความ
คุ้มค่าของการใช้บริการผ่านระบบที่ขอรับบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.39 และข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการตรงตามความต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
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ตารางท่ี 6  แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ด้านที่ 5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงาน 
ระดับความสำคัญ 

N x̄ S.D. ผล 
5.1 ระบบสารสนเทศการให้บริการสามารถเข้าถึงได้
 ง่าย 

500 4.82 0.39 พึงพอใจมากที่สุด 

5.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
 อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 

500 4.82 0.39 พึงพอใจมากที่สุด 

5.3 การให้คําแนะนําข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต
 มีคู่มือการใช้งานผ่านระบบชัดเจน 

500 4.67 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

5.4 ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการแจ้งข้อมูล
 ข่าวสารการให้บริการ 

500 4.71 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 

5.5 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้ระบบ
 สารสนเทศของสำนักได้อย่างรวดเร็ว 

500 4.82 0.39 พึงพอใจมากที่สุด 

  4.80 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีการประเมินความความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ระบบสารสนเทศการให้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 รองลงมาความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และการให้คําแนะนําข้อมูลข่าวสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต มีคู่มือการใช้งานผ่านระบบชัดเจน มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 0.47 
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ตารางท่ี 7  แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  

ความพึงพอใจในการให้บริการของ  
คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับความสำคัญ 

N x̄ S.D. ผล 

ด้านที ่1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 500 4.70 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 
ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 500 4.69 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

 ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 500 4.72 0.43 พึงพอใจมากที่สุด 
 ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 500 4.70 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 
 ด้านที่ 5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงาน 500 4.80 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 
  4.72 0.43 พึงพอใจมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีการประเมินความความพึงพอใจในภาพรวมของทุก
ด้านพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.72 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงาน มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.40 รองลงมาด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.43 ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.46 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที� 1 ขอ้มลูท ั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ชาย

หญงิ

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสนัุนทา ปีการศกึษา 2565
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ไดจั้ดทําแบบสอบถามนี�ข ึ�นเพื�อสอบถามระดบั
ความพงึพอใจของ ผูรั้บบรกิาร จงึขอความรว่มมอืจากผูรั้บบรกิารในการตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้น 
คําตอบของทา่นจะเป็นประโยชนใ์นการปรับปรงุการใหบ้รกิารของ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนสนัุนทาตอ่ไป
แบบสอบถามม ี2 สว่น 
สว่นที� 1 ขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นที� 2 เป็นขอ้มลูระดบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสนัุนทา
สว่นที� 3 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ

ลงชื�อเขา้ใช ้Googleเพื�อบันทกึการแกไ้ข ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

*จําเป็น

1. เพศ *

https://accounts.google.com/Login?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScJo6aGczBDrhnWxYEmDvs51C2e1sczNLgqKloL1ussXEbUnA%2Fviewform%3Ffbzx%3D2075638390902068493


ตํ�ากวา่ 20 ปี

21 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 ปีขึ�นไป

อาจารย์

นักศกึษา

ศษิยเ์กา่

ผูส้มคัรเขา้ศกึษา

อื�นๆ

ฝ่ายบรหิารงานทั�วไป

ฝ่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ

ฝ่ายบรกิารการศกึษา

ฝ่ายคลงัและพัสดุ

ฝ่ายพัฒนางานวจัิยและบรกิารวชิาการ

ฝ่ายกจิการนักศกึษาและศลิปวฒันธรรม

2. อายุ *

3. ประเภทผูรั้บบรกิาร *

4. หน่วยงานที�ทา่นตดิตอ่  *



เคาเตอรบ์รกิาร

ผา่นระบบออนไลน ์(โทรศพัท,์ Line, Facebook Messenger, อื�นๆ)

สว่นที� 2  ขอ้มลูความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของ คณะวทิยาการจดัการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ดา้นที� 1 ดา้นกระบวนการและข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

5. รปูแบบการเขา้มาตดิตอ่รับบรกิาร *

1.1   มขีั �นตอนกระบวนการดําเนนิการชดัเจน *

1.2 มกีารดําเนนิงานตามขั �นตอนอยา่งเป็นระบบชดัเจน *

1.3 การอธบิาย ชี�แจง และแนะนําขั �นตอนการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที�ชดัเจน *



พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

ดา้นที� 2 เจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้รกิาร

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

1.4 กระบวนงานมเีอกสารแบบฟอรม์ใหดํ้าเนนิการชดัเจนทกุขั �นตอน *

1.5 การประชาสมัพันธข์อ้มลู ขา่วสาร เป็นไปดว้ยความรวดเร็วและทั�วถงึ *

2.1 ความสภุาพ ยิ�มแยม้แจม่ใสกริยิามารยาทของเจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้รกิาร *

2.2 ความเอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที� *



พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

ดา้นที� 3 ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

2.3 เจา้หนา้ที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ สามารถตอบคําถามชี�แจงขอ้
สงสยั ใหคํ้าแนะนํา ชว่ยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง น่าเชื�อถอื

*

2.4 ความมนํี�าใจ มคีวามเอื�อเฟื�อเผื�อแผไ่มปั่ดความรับผดิชอบ *

2.5 ความซื�อสตัยส์จุรติในการปฏบิตัหินา้ที� เชน่ ไมข่อสิ�งตอบแทน ไมรั่บสนิบน ไมห่า
ประโยชนใ์นทางมชิอบ ฯลฯ

*

3.1 ตําแหน่งที�ตั �งของหน่วยงานมคีวามเหมาะสม *



พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

ดา้นที� 4 ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร

3.2 มกีารจัดสถานที�ใหบ้รกิารอยา่งเหมาะสม *

3.3 มชีอ่งทางเลอืกใชบ้รกิารไดห้ลายรปูแบบ *

3.4 ชว่งเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม *

3.5 อปุกรณ/์เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร มคีวามเหมาะสม *



พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

4.1 ขอ้มลูและสารสนเทศที�ไดรั้บบรกิารตรงตามความตอ้งการ *

4.2 ขอ้มลูและสารสนเทศที�ไดรั้บบรกิารมคีวามถกูตอ้ง ชดัเจน *

4.3 ไดรั้บเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที�นัดหมาย *

4.4 ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการบรกิาร *

4.5 ความคุม้คา่ของการใชบ้รกิารผา่นระบบที�ขอรับบรกิาร *



ดา้นที� 5 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหนว่ยงาน

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

5.1 ระบบสารสนเทศการใหบ้รกิารสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย *

5.2 มกีารประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารผา่นอนิเทอรเ์น็ตอยา่งตอ่เนื�อง *

5.3 การใหคํ้าแนะนําขอ้มลูขา่วสารผา่นอนิเทอรเ์น็ตมคีูม่อืการใชง้านผา่นระบบชดัเจน *

5.4 ความรวดเร็วทนัเหตกุารณใ์นการแจง้ขอ้มลูขา่วสารการใหบ้รกิาร *



พงึพอใจนอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

พงึพอใจมากที�สดุ

สว่นที� 3 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ

หา้มสง่รหัสผ่านใน Google ฟอรม์

แบบฟอรม์นี�ถกูสรา้งขึ�นภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา รายงานการละเมดิ

5.5 สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที�ผูด้แูลการใชร้ะบบสารสนเทศของสํานักไดอ้ยา่งรวดเร็ว *

ขอ้เสนอแนะ

คําตอบของคณุ

ส่ง ล้างแบบฟอรม์

 ฟอรม์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJo6aGczBDrhnWxYEmDvs51C2e1sczNLgqKloL1ussXEbUnA/reportabuse?pli=1&source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJo6aGczBDrhnWxYEmDvs51C2e1sczNLgqKloL1ussXEbUnA/viewform?pli%3D1%26pli%3D1%26pli%3D1
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



