
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจําปงบประมาณ 2565 



บทนํา 

1.1 ประวัติความเปนมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการ จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 ที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 20 ก ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 9 มีนาคม 2548  และตอมา
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 74 ง ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กําหนดให
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีสวนราชการภายในเปน สํานักงานผูอํานวยการ มีขอบขายพันธกิจตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18  ตุลาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ขอบขายพันธกิจและภาระหนาที่
ของสวนราชการและหนวยงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. สนับสนุน ใหการศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมและสํานึกในความเปนไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ
3. ใหบรกิารทางวิชาการ
4. รวมมือและสนับสนุนการทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม รวมท้ัง เสรมิสรางความรูความเขาใจในคุณคาและ

ความภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ 
5. เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน
6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
8. แสวงหาแนวทางปรบัปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาํริเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

ผูบริหารหนวยงานจาก อดีตถึงปจจบุัน 

รายชื่อของผูบริหารหนวยงานตั้งแตอดีตที่เปนสํานักวิจัยและบริการวิชาการ จนถึง ป พ.ศ. 2547 และได
เปลี่ยนชื่อหนวยงานเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาในป พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน มีรายชื่อผูบริหารหนวยงาน 
ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 รายชื่อผูบริหารหนวยงาน 

ที ่ สํานักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. – พ.ศ. 
1 
2 
3 
4 

ผศ.ยุทธนา  พูนทอง 
นายมงคล  ชาวเรือ 
นายศานติ  เล็กมณี 
ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง 

2538 - 2539 
2539 – 2543 
2543 - 2546 
2546 - 2547 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5 
6 
7 
8 
9 

ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
ผศ.จินตนา  เวชมี 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร 
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง 
ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตยพนาวงศ 

2548 - 2552 
2552 – 2556 
2556  - 2560 
2560  - 2564 

2564 – ปจจุบัน 



1.2  ปรัชญา  
สรางสรรคนวัตกรรม งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

1.3  ปณิธาน 
มุงมั่นพัฒนา ระบบกลไก ขอมูลสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

1.4  อัตลักษณ 
บริหารจัดการงานวิจัย และบูรณาการงานบริการวชิาการ เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

1.5  เอกลักษณ 
 โปรงใส จริงใจใหบริการ ประสานความรวมมือ 

1.6 วัฒนธรรมองคกร 
จริงใจใหบริการ  

1.7 เปาหมาย 
1.7.1  เปนหนวยงานท่ีมุงเนนดําเนินงาน ดานงานวิจัย บริการวชิาการ และงานตามยุทธศาสตร 
1.7.2  เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติภารกิจสอดคลองกับแผนงบประมาณท่ีตั้งไว 

1.8 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
1.8.1  รอยละของการรายงานความสําเร็จของโครงการที่สนับสนุนและสงเสริมดานงานวิจัย 

รอยละ 85 
1.8.2  รอยละของการรายงานความสาํเร็จของโครงการที่สนับสนุนและสงเสรมิงานบริการวิชาการ 

และงานตามยุทธศาสตร  รอยละ 85 
1.8.3  รอยละของการรายงานความสาํเร็จของโครงการที่สนับสนุนและสงเสรมิงานบริหารจัดการ 

รอยละ 85 
1.8.4  มีรอยละของโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามไตรมาสที่กําหนด รอยละ 100 



สวนที่ 2 

2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย แบบออนไลน 

https://shorturl.asia/tQ4fJ 

2.2 เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถาม คือ ประเมินคา (Rating scale) ไดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 

พึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 

พึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 

พึงพอใจนอย คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 

พึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวมรวมขอมูล ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2565 



สวนที่ 3 

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 

 ที่  รายการ 𝑿  รอยละ
การแปล

 ความหมาย

 1 เจาหนาที่ใหบรกิารดวยความสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง 4.48 89.60 มากท่ีสุด 

 2 เจาหนาที่เต็มใจใหบริการ 4.20 84.00 มาก 

 3 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และตอบขอซักถามไดชัดเจน 4.35 87.00 มากท่ีสุด 

 4 เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการใหบริการ 4.52 90.40 มากท่ีสุด 

 5 เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 4.25 85.00 มากท่ีสุด 

 6 เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี และมนุษยสัมพันธดี 4.59 91.80 มากท่ีสุด 

 7 ใหบริการดวยความเสมอภาค มีลําดับกอน – หลัง 4.10 82.00 มาก 

 8 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.35 86.60 มากท่ีสุด 

 9 ขั้นตอนในการใหบริการมีความคลองตัว ไมซับซอน 4.25 85.00 มากท่ีสุด 

 10 ผลการใหบริการไดรับบริการที่ตรงความตองการ 4.40 88.00 มากท่ีสุด 

 11 ผลการใหบริการไดรับบริการที่ประทับใจ 4.71 94.20 มากท่ีสุด 

 12 ผลการใหบริการไดรับบริการที่เปนประโยชน 4.52 90.40 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในการใชบริการ 
ของผูรับบริการ ภาพรวม 

4.39 87.83 มากที่สุด 



       จากตารางพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ผลการใหบริการไดรับ

บริการท่ีประทับใจ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.71 อยูในระดับ มากที่สุด เจาหหาที่มีอัธยาศัยดี และ

มนุษยสัมพันธดี  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.59 อยูในระดับ มากที่สุด เจาหหาที่มีความกระตือรือรนใน

การใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.52 อยูในระดับ มากที่สุด ผลการใหบริการไดรับบริการที่เปน

ประโยชน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.52 อยูในระดับ มากที่สุด เจาหหาที่ใหบรกิารดวยความสุภาพ 

ออนหอม และเปนกันเอง  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.48 อยูในระดับ  มากที่สุด ผลการใหบริการไดรับ

บริการที่ตรงความตองการ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.40 อยูในระดับ มากที่สุด เจาหหาท่ีให

คําแนะนํา และตอบขอซักถามไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.35 อยู ในระดับ มากที่สุด 

ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.35 อยูในระดับ มากที่สุด เจาห

หาที่สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.25 อยูในระดับ มากที่สุด 

ขั้นตอนในการใหบริการมีความคลองตัว ไมซับซัอน  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.25 อยูในระดับ มาก

ที่สุด เจาหหาที่เต็มใจใหบริการ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.20 อยูในระดับ มาก และ ใหบริการดวย

ความเสมอภาค มลีําดับกอน – หลัง  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  4.10 อยูในระดับ มาก ตามลําดับ 


