
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

วัตถุประสงค เพ่ือสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของผูรับบริการในการติดตอราชการกับกองนโยบาย
และแผน

กลุมผูใหขอมูล
ผูรับบริการ คือ  หนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดแก คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัย
และพัฒนา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน
สกอ.  สํานักงบประมาณ และบริษัทตางๆ ท่ีติดตอกับหนวยงานกองนโยบายฯ โดยผูใหขอมูลไดแก ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายเดือน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการกอง

นโยบายและแผน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและประเภทการติดตอใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

เกณฑประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑน้ําหนัก
คะแนนคะแนนจัดอันดับ 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547 : 224)

ระดับความพึงพอใจตอการบริการมากท่ีสุด 5  คะแนน
ระดับความพึงพอใจตอการบริการมาก 4  คะแนน
ระดับความพึงพอใจตอการบริการปานกลาง 3  คะแนน
ระดับความพึงพอใจตอการบริการนอย 2  คะแนน
ระดับความพึงพอใจตอการบริการนอยท่ีสุด 1  คะแนน

โดยมีการแปลความหมายดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับมากท่ีสุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับนอยท่ีสุด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใช Google form โดยมีผูเขารวมประเมินจํานวน 50 คน

การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีไดรับ
2. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ
3. วิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการกองนโยบายและแผน โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการกองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม n = 50
จํานวน รอยละ

1. เพศ
ชาย 20 40.00
หญิง 30 60.00
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ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม n = 50
จํานวน รอยละ

รวม 50 100.00
2. ตําแหนง

ขาราชการ / อาจารย 29 58.00
บุคลากรสายสนับสนุน 14 18.00
บุคลากรภายนอก 7 14.00

รวม 50 100.00
3. อายุ

ไมเกิน 20 ป 1 2.00
อายุ 21-30  ป 8 16.00
อายุ 31-40 ป 17 34.00
อายุมากกวา 40 ป 24 48.00

รวม 50 100.00
4. ประเภทการติดตอขอใชบริการ

ติดตอดวยตนเอง 23 46.00
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 22.00
ผานโทรศัพท/แฟกซ 10 20.00
จดหมาย / หนังสือราชการ 6 12.00

รวม 50 100.00

จากตารางท่ี 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 50 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง
รอยละ 60.00 ชาย รอยละ 40.00 สวนใหญตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามเปน ขาราชการ / อาจารย รอยละ
58.00 บุคลากรสายสนับสนุนรอยละ 18.00 และบุคลากรภายนอก รอยละ 14.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญอายุมากกวา 40 ป รอยละ 34.00 รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 34.00 อายุ 21 – 30 ป รอยละ
16.00 และนอยสุดคือไมเกิน 20 ป รอยละ 2.00 การติดตอขอใชบริการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
การ ติดตอดวยตนเอง รอยละ 46.00 ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 22.00 ติดตอผานโทรศัพท/แฟกซ
รอยละ 20.00 และจดหมาย / หนังสือราชการ รอยละ 12.00

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ
ตารางท่ี 2.1 ภาพรวมของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏหมูบานบึง



4

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ
X S.D. ระดับ

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.46 0.81 มาก
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.52 0.80 มากท่ีสุด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.53 0.72 มากท่ีสุด
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.44 0.83 มาก

เฉลี่ย 4.49 0.79 มาก

จากตารางท่ี 2.1 ภาพรวมของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานบึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 อยูในระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 เม่ือพิจารณา
ผลการประเมินในดานตางๆ พบวา อันดับแรกคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ย 4.52 อยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน สวนดานกระบวนการ/
ข้ันตอนการใหบริการและดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และ 4.44 อยูในระดับมาก
ตามลําดับ

ตารางท่ี 2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานบึง

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ
X S.D. ระดับ

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.46 0.81 มาก
1. ข้ันตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงาย 4.44 0.79 มาก
2. ใหบริการตามท่ีขอไดอยางรวดเร็ว 4.44 0.76 มาก
3. มีระบบการใหบริการท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน 4.50 0.89 มากท่ีสุด

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.52 0.80 มากท่ีสุด
4. เจาหนาท่ีอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น 4.54 0.71 มากท่ีสุด
5. เจาหนาท่ีมีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 4.57 0.68 มากท่ีสุด
6. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีความเปนกันเอง 4.46 1.01 มาก

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.53 0.72 มากท่ีสุด
7. มีวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
อยางพอเพียง

4.50 0.74 มากท่ีสุด

8. สถานท่ีใหบริการ สะอาด สภาพแวดลอมดี 4.56 0.70 มากท่ีสุด
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.44 0.83 มาก

9. ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.42 0.78 มาก


