
 

 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

สาํนกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ระหวา่ง เมษายน  – กนัยายน  

(ช่วงที ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บการ ทีมีต่อการให้บริการสํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง เมษายน  – กนัยายน  (ช่วงที 1) นี     

ไดจ้ดัทาํขึนโดยมี วตัถุประสงคเ์พือสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรั้บบริการทีมีต่องานให้บริการ 

ต่าง ๆ ของสํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการประเมินจะเป็นขอ้มูลสําคญัและเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาระบบการให้บริการและ เป็นการวางแผนเพือพฒันาระบบการให้บริการที

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ สํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ

ผูรั้บบริการทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถาม ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์

อย่างยิงเพือการพฒันาปรับปรุงการให้บริการของ สํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มี

ประสิทธิภาพยงิขึนต่อไป  

 

สาํนกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

กนัยายน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรือง            หน้า  

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ (ประเภทนกัศึกษา)      1  

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ (ประเภทอาจารย)์       4  

ภาคผนวก  

แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินความพงึพอใจผู้รับบริการ 

สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตังแต่วนัท ี  เมษายน 2563 –  กนัยายน 2563 (ช่วงท ี ) 

รายงานผลการประเมินความพงึพอใจผู้รับบริการของสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รายงานภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการของสํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ตงัแต่วนัที  เมษายน 2563 –  กนัยายน 2563 (ช่วงที )โดยสํานกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้ทาํการ ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ      

ทีเก็บจากสํานกังานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประเภทนกัศึกษา จาํนวน  ราย และ ประเภท

บุคคลากร จาํนวน  ราย รวมทงัหมด จาํนวน  ราย สรุปผลการประเมินดงันี       

ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมิน (ประเภทนกัศึกษา)  

ตารางที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานะ                จํานวน               ร้อยละ 

เพศ  

ชาย        64   42.67  

หญิง        86    57.33  

รวม      150    100.0  

อาย ุ 

ตาํกวา่ 20 ปี      46   30.67  

21 – 40 ปี      104    69.33  

41 – 60 ปี      -    -  

60 ปีขึนไป     -    -  

รวม      150    100.0  

ระดับการศึกษาสูงสุด  

ตาํกวา่ปริญญาตรี     150   34.6  

ปริญญาตรี      -   -  

รวม      150    100.0  

สถานภาพของผู้มารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

นกัศึกษา      150    100.0  

อืน ๆ โปรดระบุ      -    -  

 

                                    ร้อยละ     150   100.0 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 86 คน         

คิดเป็นร้อยละ 57.33 iองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 มีอายุตาํกวา่ 20 ปี จาํนวน 46 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.67 มีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 มีระดบัการศึกษาตาํกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นนกัศึกษาทงัหมด จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 



 

ตอนท ี2 ขอ้มูลความพึงพอใจต่อการให้บริการ   (ประเภทนกัศึกษา) 

ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน 

ระดบัมากทีสุด  4.50 – 5.00  ระดบันอ้ย 1.50 – 2.49  

ระดบัมาก  3.50 – 4.49  ระดบันอ้ยทีสุด  1.00 – 1.49  

ระดบัปานกลาง  2.50 – 3.49  

ลาํดับท ี ความคิดเห็น x S.D. แปลผล 

1 ด้านเวลา 

1.1 การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด 
4.51 0.79 มากทีสุด 

 1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.55 0.75 มากทีสุด 

2 ด้านขันตอนการให้บริการ 

2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเกียวกบัขนัตอนและ ระยะเวลา

การใหบ้ริการ 

4.44 0.72 

 

มาก 

 2.2 ขนัตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน 4.55 0.71 มากทีสุด 

 2.3 มีการใหข้อ้มูลต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง 4.58 0.70 มากทีสุด 

3 ด้านบุคลากรทใีห้บริการ 

3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ 
4.60 0.70 มากทีสุด 

 3.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งสุภาพ 4.61 0.65 มากทีสุด 

 3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาํถาม

ชีแจงขอ้สงสัยใหค้าํแนะนาํได ้เป็นตน้ 
4.63 0.63 มากทีสุด 

 3.4 ความซือสัตยสุ์จริตในการปฏิบตัิหนา้ที เช่น ไม่ขอสิงตอบแทน   

ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
4.66 0.64 มากทีสุด 

4 ด้านสิงอาํนวยความสะดวก 

4.1 ความชดัเจนของป้าย สัญลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์ บอกจุดบริการ 
4.52 0.72 มากทีสุด 

 4.2 มีสถานทีใหบ้ริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึงได ้สะดวก  4.50 0.74 มากทีสุด 

 4.3 มีสิงอาํนวยความสะดวก ทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานนนั ๆ  
4.53 0.75 มากทีสุด 

 4.4 ความสะอาดของถานทีให้บริการ 4.56 0.75 มากทีสุด 

5 ท่านมีความพงึพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด 4.57 0.77 มากทีสุด 

 รวม 4.56 0.72 มากทีสุด 

 

 



 

จากตารางที  พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( x = 4.56)  เมือวิเคราะห์

แยกตามรายข้อ ดงันี การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด  ( x = 4.51)  ความรวดเร็วในการให้บริการ                 

( x = 4.55)   การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเกียวกบัขนัตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ  ( x = 4.44)  ขนัตอนการ

ให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  ( x = 4.55)  มีการให้ขอ้มูลต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง  ( x = 4.58)  ความเหมาะสมใน

การแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ  ( x = 4.60)  ความเตม็ใจและความพร้อมในการ ใหบ้ริการอยา่งสุภาพ  ( x = 4.61)  ความรู้

ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาํถามชีแจงข้อ สงสัยให้คาํแนะนําได้ เป็นต้น  ( x = 4.63)          

ความซือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ที เช่น ไม่ขอสิงตอบแทน ไม่ รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ      

( x = 4.66)  ความชดัเจนของป้าย สัญลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์ บอก จุดบริการ  ( x = 4.52)  มีสถานทีให้บริการมีความ

เหมาะสมและเขา้ถึงได ้สะดวก  ( x = 4.50)  มีสิงอาํนวย ความสะดวก ทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานนนั ๆ  ( x = 4.53)  ความสะอาดของ ถานทีใหบ้ริการ  ( x = 4.56)  ท่านมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัใด  ( x = 4.57)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมิน (ประเภทอาจารย)์   

ตารางที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานะ                จํานวน               ร้อยละ 

เพศ  

ชาย        36    43.37  

หญิง        47    56.63  

รวม      83    100.0  

อาย ุ 

ตาํกวา่ 20 ปี      -   -  

21 – 40 ปี      42    50.60  

41 – 60 ปี      41    49.40 

60 ปีขึนไป     -    -  

รวม      83    100.0  

ระดับการศึกษาสูงสุด  

ตาํกวา่ปริญญาตรี     -   - 

ปริญญาตรี      -    -  

ปริญญาโท     71   85.54 

ปริญญาเอก     12   14.46 

รวม      83    100.0  

สถานภาพของผู้มารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  บุคลากรสายวชิาการ    83     100  

อืน ๆ โปรดระบุ      -     -  

 

                                    ร้อยละ     83   100.0 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าบุคคลากรทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน  คน      

คิดเป็นร้อยละ 6.63 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .37 อายุระหว่าง 21 – 40 ปี จาํนวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุระหว่าง  – 60 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัปริญญาโท 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัปริญญาเอก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    เป็นบุคลากรสาย

วชิาการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

 

 



ตอนท ี2 ขอ้มูลความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ประเภทอาจารย)์   

ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน 

ระดบัมากทีสุด  4.50 – 5.00  ระดบันอ้ย 1.50 – 2.49  

ระดบัมาก  3.50 – 4.49  ระดบันอ้ยทีสุด  1.00 – 1.49  

ระดบัปานกลาง  2.50 – 3.49  

ลาํดับท ี ความคิดเห็น X S.D. แปลผล 

1 ด้านเวลา 

1.1 การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด 
4.55 0.75 มากทีสุด 

 1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.54 0.75 มากทีสุด 

2 ด้านขันตอนการให้บริการ 

2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเกียวกบัขนัตอนและ ระยะเวลา

การใหบ้ริการ 

4.67 0.61 

 

มากทีสุด 

 2.2 ขนัตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน 4.51 0.76 มากทีสุด 

 2.3 มีการใหข้อ้มูลต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง 4.64 0.62 มากทีสุด 

3 ด้านบุคลากรทใีห้บริการ 

3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ 
4.61 0.54 มากทีสุด 

 3.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งสุภาพ 4.60 0.56 มากทีสุด 

 3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาํถาม

ชีแจงขอ้สงสัยใหค้าํแนะนาํได ้เป็นตน้ 
4.63 0.56 มากทีสุด 

 3.4 ความซือสัตยสุ์จริตในการปฏิบตัิหนา้ที เช่น ไม่ขอสิงตอบแทน   

ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
4.64 0.53 มากทีสุด 

4 ด้านสิงอาํนวยความสะดวก 

4.1 ความชดัเจนของป้าย สัญลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์ บอกจุดบริการ 
4.55 0.72 มากทีสุด 

 4.2 มีสถานทีใหบ้ริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึงได ้สะดวก  4.57 0.74 มากทีสุด 

 4.3 มีสิงอาํนวยความสะดวก ทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานนนั ๆ  
4.46 0.77 มาก 

 4.4 ความสะอาดของถานทีให้บริการ 4.53 0.70 มากทีสุด 

5 ท่านมีความพงึพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด 4.54 0.67 มากทีสุด 

 รวม 4.57 0.66 มากทสุีด 

 

 



จากตารางท ี  พบวา่อาจารยมี์ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( x ̅= 4.57)  เมือวเิคราะห์แยก

ตามรายข้อ ดังนี การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาทีก ําหนด  ( x ̅= 4.55)  ความรวดเร็วในการให้บริการ                    

( x ̅= 4.54)   การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเกียวกบัขนัตอนและระยะเวลาการให้บริการ  ( x ̅= 4.67)  ขนัตอนการ

ใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น  ( x ̅= 4.51)  มีการใหข้อ้มูลต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง  ( x ̅= 4.64)  ความเหมาะสมในการ

แต่งกายของผูใ้ห้บริการ  ( x ̅= 4.61)  ความเต็มใจและความพร้อมในการ ให้บริการอย่างสุภาพ  ( x ̅= 4.60)  ความรู้

ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาํถามชีแจงข้อ สงสัยให้คาํแนะนําได้ เป็นต้น  ( x ̅= 4.63)          

ความซือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ที เช่น ไม่ขอสิงตอบแทน ไม่ รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ      

( x ̅= 4.64)  ความชัดเจนของป้าย สัญลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์ บอกจุดบริการ  ( x ̅= 4.55)  มีสถานทีให้บริการมีความ

เหมาะสมและเขา้ถึงได ้สะดวก  ( x ̅= 4.57)  มีสิงอาํนวย ความสะดวก ทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการของ

หน่วยงานนนั ๆ  ( x ̅= 4.46)  ความสะอาดของ ถานทีให้บริการ  ( x ̅= 4.53)  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัใด  ( x ̅= 4.54)   

 

 


