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รายงานผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คํานํา
สํา นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดทํา สํารวจรายงานผลสํา รวจความพึง
พอใจการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป พ.ศ. 2563 เลมนี้
จําแนกออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปผูประเมิน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 2.1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 2.2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ 2.3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 2.4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของ
การใหบริการ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะความไมพึงพอใจการใหบริการดา นตา ง ๆ ซึ่งสํานักงาน
อธิการบดี ไดวิเคราะห ประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
เพื่อนําไปวางแผนปรับปรุงการใหบริการ ตลอดจนการพัฒนาขั้นตอนในการดําเนินงานใหมีสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
สํานักงานอธิการบดี ขอขอบคุณผูรับบริการทุกทานที่ไดสละเวลาใหขอมูลความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตอไป
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กุมภาพันธ 2564
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สํานักงานอธิการบดี แตเดิมเมื่อ พ.ศ.2509 เรียกวา สํานักงานอาจารยใหญ เปนหนวยงานหนึ่งใน
โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา ที่กอตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ.2491 ตอมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรีเปน
วิทยาลัยครูธนบุรี สํานักงานอาจารยใหญ จึงเปลี่ยนเปน สํานักงานผูอํานวยการ และกําหนดใหมีตําแหนง
“ผูอํานวยการ” เปนตําแหนงสูงสุดของวิทยาลัยครู ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
ประกาศใชตามพระราชบัญญัติดงั กลาว กําหนดใหมสี ํานักงานอธิการบดีและคณะในวิทยาลัยครู ดังนั้น
สํานักงานผูอํานวยการ จึงเปลี่ยนเปน สํานักงานอธิการ และกําหนดใหมีตําแหนง “อธิการ” เปนตําแหนง
สูงสุดของวิทยาลัยครู
สํานักงานอธิการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและจัดการในเรื่องทั่วไปของวิทยาลัยครู และสนับสนุนงาน
วิชาการในป พ.ศ.2526 มีการจัดหนวยงานยอยรับผิดชอบงานตางๆ เรียกเปน “แผนก” ประกอบดวย
1. แผนกธุรการ

2. แผนกแผนงานและประเมินผล

3. แผนกการเงิน

4. แผนกพัสดุ

5. แผนกสวัสดิการ

6. แผนกอาคารสถานที่

7. แผนกอนามัยและสุขาภิบาล

8. แผนกทะเบียนและวัดผล

9. แผนกโสตทัศนศึกษา

10. แผนกหอสมุด

11. แผนกแนะแนว

12. แผนกบริการการศึกษา

ในป พ.ศ.2534 ไดมีการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูใหม เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได
จัดตั้งศูนย สํานัก เพือ่ ปฏิบัติภารกิจใหกวางขวางและครอบคลุม โดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาเปนหลัก
สํานักงานอธิการจึงไดเปลี่ยนชื่อแผนกเปน “ฝาย” ประกอบดวย
1. ฝายเลขานุการ

2. ฝายธุรการ

3. ฝายการเงิน

4. ฝายพัสดุ

5. ฝายยานพาหนะ

6. ฝายอาคารสถานที่

7. ฝายอนามัยและสุขาภิบาล

8. ฝายการเจาหนาที่
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9. ฝายประชาสัมพันธ

10. ฝายสวัสดิการ

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” และไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 แทน
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
ในราชกิจจานุเบกษา หนา 17 เลม 116 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542
กระทรวงศึกษาธิการไดมปี ระกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2542 ดังนี้
ขอ 1 ใหแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏธนบุรี เปน
1. สํานักงานอธิการบดี

2. คณะครุศาสตร

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. สํานักวิจัยและบริการวิชาการ

7. สํานักกิจการนักศึกษา

8. สํานักวางแผนและพัฒนา

9. สํานักศิลปวัฒนธรรม

10. สํานักสงเสริมวิชาการ

ขอ 2 ใหมีสวนอํานวยการในสํานักงานอธิการบดี
ขอ 3 ใหมีสํานักงานเลขานุการในสวนราชการ ตามขอ 1(2) ถึง (10)
ดังนั้น ในป พ.ศ.2542 สํานักงานอธิการบดี จึงแบงสวนราชการ ดังนี้
1. สวนอํานวยการ

2. งานการเจาหนาที่

3. งานการเงิน

4. งานพัสดุ

5. งานยานพาหนะ

6. งานอาคารสถานที่

พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาบันราช
ภัฏเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนสถานะจาก
สถาบันราชภั ฏธนบุ รี เป นมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผ ลบังคับ ใช เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547
สํานักงานอธิการบดียังคง เปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามกฎกระทรวง ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตอมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ ที่ 70 ก ไดประกาศใช ซึ่ง
พระราชบัญญั ติฉบั บ นี้ เ ปนกฎหมายที่มี ผ ลบัง คับใชสําหรับ ขาราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึก ษา เมื่อ
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กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานัก งานอธิก ารบดีไดรวมกันพิจ ารณาและทบทวนภารกิจ ของสํานัก งานอธิก ารบดี เพื่อใหส อดคลองกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 จึงมีมติใหรวมงานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่เขาดวยกัน เปนงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ ใหแยกงานนิติก ารออกจากงานการเจาหนาที่ไปกําหนดเปนกลุม งานนิติการ ขึ้นตรงตอ
ผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี และใหเพิ่มงานประชาสัมพันธ อีก 1 งาน ดังนั้น สํานักงานอธิการบดี จึง
แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 กลุม 1 สวน 5 งาน
ในป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรี ตามมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทรที่ 9 มกราคม 2560 ไดมีมติ
ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี ออกเปน 6 กลุม 2 กอง ดังนี้
1. กองกลาง

2. กองนโยบายและแผน

3. กองพัฒนานักศึกษา

4. กองพัฒนาระบบบริหาร

5. กองคลังและพัสดุ

6. กองบริการการศึกษา และบริการวิชาการ

7. กลุมงานกฎหมายและวินัย

8. กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ปรัชญา / วิสัยทัศน / พันธกิจ
ปรัชญา
บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลสัมฤทธิง์ านมีคณ
ุ ภาพ
วิสัยทัศน
สํานักงานอธิการบดีมุงสูเกณฑการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศ
พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพการบริการ รวมประสานประโยชนใหทุกหนวยงานปฏิบัติภารกิจไดมีประสิทธิผล
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางยัง่ ยืน
3) พัฒนาองคกรสูก ารเรียนรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
1. มุงนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน และการใหบริการของหนวยงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. มุงปองกันแกไขปญหาความซ้ําซอนของการบริหารและจัดการทรัพยากรในดานตางๆ
3. มุงพัฒนาบุคลากรใหมจี ิตสํานึกในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรม พรอมๆ กับการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มุงสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ โดยเอื้อประโยชนตอทุกหนวยงาน
5. มุงประสานความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกและหนวยงานภายนอก
6. มุงปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต
7. มุงใหนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ และผูม าใชบริการหรือผูติดตอไดรับบริการที่ดี
เปาหมาย
1. บริหารและจัดการคุณภาพงานอาคารสถานที่ และภูมิสถาปตยของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด สามารถเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนของคณาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษา และสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาทีฝ่ ายตางๆดําเนินไปอยางมีคุณภาพ มีความ
สะดวกสบาย และมีความสุขในการทํางานรวมกัน
2. บริหารและจัดระบบงานพัสดุใหสนองตอบความตองการของคณาจารย และหนวยงานตางๆ อยาง
ครบถวน ตามความจําเปนในการปฏิบัติงานวิชาการและงานสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการอื่นๆ
3. บริหารและจัดระบบการเงินใหมีความถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริการ และเอื้อ
ประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
4. บริหารและจัดการงานธุรการและเลขานุการใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการสื่อสารและ
การประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยมีความคลองตัว รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
5. บริหารงานการเจาหนาที่ใหมีขอมูลที่เปนระบบ ทันสมัย สามารถใหบริการในดานสิทธิและ
ผลประโยชนของบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
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อํานาจหนาที่และภารกิจ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานดานการสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําและประสานการปฏิบัตงิ านของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนแมบทของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
3. เสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจาณาของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานหรือ
โครงการของมหาวิทยาลัยการจัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัย
4. ติดตามเรงรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผน
และโครงการที่กําหนด
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
6. ดําเนินเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานชวยอํานวยการในสวนงาน
เลขานุการ งานสวัสดิการ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
8. จัดตั้งฐานขอมูลสารสนเทศของสํานัก ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสํานักให
ทันสมัยอยูเ สมอ และสอดคลองกับระบบสารสนเทศของหนวยงานกลางของรัฐ เชน ระบบ GFMIS และระบบ
การจายตรงเงินเดือนที่รฐั บังคับใช
9. ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดลอม งานยานพาหนะ และงาน
ประชาสัมพันธของสํานักและมหาวิทยาลัย
10. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา บริการแนะแนวและจัดหางาน บริการปองกัน
อุบัติเหตุ งานดานนักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
11. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดการละเมิดและ
งานคดีที่มีอยูในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย
12. ดําเนินการเกี่ยวกับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
13. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการรายได ทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัย
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14. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการฝกอาชีพแกประชาชน และผูส นใจ รวมทั้งการประสานเพือ่ ให
นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
16. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาทีเ่ กี่ยวกับงานในหนาที่
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

โครงสรางการบริหารงาน
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บทที่ 2
วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. การสรางเครื่องมือ 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสํารวจ 3. ประมวลผล และ
4. หลักเกณฑการคํานวณคะแนนและการแปลผล มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจครั้งนี้ เปนการสรางแบบสอบถามที่
ประกอบดวยขอถามลักษณะมาตรการประเมิน (rating scale) และขอถามปลายเปดสําหรับแสดงขอคิดเห็น
โดยแบบสํารวจแบงเปนแตละสวนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปผูประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 2.1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 2.2 ความ
พึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 2.3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 2.4 ความพึง
พอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะความไมพึงพอใจการใหบริการดานตาง ๆ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสํารวจ คือ การเก็บขอมูลสําหรับผูใชบริการสํานักงาน
อธิการบดี โดยเปนการตอบแบบสอบถามออนไลน QR Code หลังจากการรับบริการของแตละหนวยงาน เปน
การสํารวจแบบสุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสํารวจตั้งแต 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
3. ประมวลผล หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ไดมีการตรวจสอบความ
ถูกตองและความสอดคลองของขอมูล แลวนําไปประมวลผลเปนตาราง แสดงในรูปคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4. หลักเกณฑการคํานวณคะแนนและการแปลผล การแปลงคําตอบที่ไดจากแตละประเด็นยอยเปน
คะแนน มีหลักเกณฑดังนี้
ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด = 5 คะแนน

ความพึงพอใจระดับนอย = 2 คะแนน

ความพึงพอใจระดับมาก = 4 คะแนน

ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด = 1 คะแนน

ความพึงพอใจระดับปานกลาง = 3 คะแนน
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 = ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 = ความพึงพอระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 = ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = ความพึงพอใจระดับนอย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด

การคํานวณคาเฉลี่ยและระดับผลการประเมิน โดยในการคํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไดรวมทั้งหมดเฉพาะของผูตอบที่แสดงความคิดเห็น สวนการคํานวณคะแนนไมไดรวมผูตอบที่ไมแสดงความ
คิดเห็น

ขอบเขตการดําเนินงาน
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจําป พ.ศ. 2563 เฉพาะผูใชบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย
มีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจตั้งแต 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

2. ขอบเขตดานประชากร คือ ผูมสี วนไดสวนเสียภายนอก และผูม ีสวนไดสวนเสียภายใน
กลุมตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้ คือ ผูใชบริการ กองคลังและพัสดุ กองนโยบายและแผน กองพัฒนา
ระบบบริหาร (กพร.) กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ (สมุทรปราการ)
กลุมงานกฎหมายและวินัย กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา ซึ่งใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนทั้งหมด 364 คน โดยแบงเปนแตละหนวยงาน ดังนี้
กองคลังและพัสดุ จํานวน 23 คน
กองนโยบายและแผน จํานวน 24 คน
กองพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จํานวน 12 คน
กองพัฒนานักศึกษา จํานวน 259 คน
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กองกลาง จํานวน 33 คน
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ (สมุทรปราการ) จํานวน 3 คน
กลุมงานกฎหมายและวินัย จํานวน 4 คน
กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา จํานวน 6 คน

3. กรอบแนวคิดของการศึกษา ไดแก ใชกรอบแนวคิดความพึงพอใจของผูใชบริการของสํานักงาน
อธิการบดี แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการ
ใหบริการ
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูล
การสํารวจรายงานผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ประจําป พ.ศ. 2563 ซึ่ง มีผูรับบริก ารจากหนวยงานของภายในของสํานักงานอธิการบริการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังตอไปนี้ กองคลังและพัสดุ กองพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ (สมุทรปราการ) กลุมงานกฎหมาย
และวินัย กลุม งานรายได ทรัพ ยสิน ศูนยบม เพาะวิส าหกิจ และสหกิจศึก ษา โดยนําเสนอผลการวิเคราะห
ออกเปนตามหนวยงาน แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปผูประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 2.1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 2.2 ความ
พึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 2.3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 2.4 ความพึง
พอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะความไมพึงพอใจการใหบริการดานตาง ๆ
ตารางสรุปรวมการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
ชื่อหนวยงาน
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองกลาง
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ (สมุทรปราการ)
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะวิสาหกิจและสหกิจ
ศึกษา

คาเฉลี่ยทุกดาน
4.22
4.30
4.33
4.16
3.97
3.93

ความหมาย
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.886
0.784
1.318
0.767
0.825
0.907

3.65
4.52

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด

1.027
0.504
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การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองคลังและพัสดุ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองคลังและพัสดุ
มีผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองคลังและพัสดุทั้งสิ้น 23 คน เปนนักศึกษา
จํานวน 11 คน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 10 คน เปนบุคคลภายนอกจํานวน 1 คน และเปน
ลูกจางประจําจํานวน 1 คน
ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการของกองคลังและพัสดุ
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
4.26
4.30
4.17

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.915
0.876
0.937

4.30
4.26

0.926
0.900

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกองคลังและพัสดุ
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.17
4.26

0.834
0.964

4.22
4.22

0.902
0.889

ดานที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของกองคลังและพัสดุ
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
4.17
4.04
4.11

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.887
0.928
0.900
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกองคลังและพัสดุ
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.30
0.822
รวม
4.30
0.822
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
สรุปขอเสนอแนะของกองคลังและพัสดุ
- งานบริการควรปรับปรุงคําพูดและกิริยา
- ดําเนินการอะไรแตละอยาชามากตองรอหลายวัน
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การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองพัฒนาระบบบริหาร
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองพัฒนาระบบบริหาร
มีผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองพัฒนาระบบบริหาร ทั้งสิ้น 12 คน เปน
นักศึกษาจํานวน 11 คน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 1 คน
ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการของกองพัฒนาระบบบริหาร
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
4.42
4.42
4.42

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.669
0.793
0.793

4.33
4.40

0.778
0.736

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกองพัฒนาระบบบริหาร
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.42
4.08

0.793
0.793

4.33
4.28

0.651
0.741

ดานที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของกองพัฒนาระบบบริหาร
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
4.08
4.25
4.17

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.996
0.866
0.917
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกองพัฒนาระบบบริหาร
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.25
0.866
รวม
4.25
0.866
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
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การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองนโยบายและแผน
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองนโยบายและแผน
มีผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองนโยบายและแผนทั้งสิ้น 24 คน เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยจํานวน 20 คน เปนบุคคลภายนอกจํานวน 2 คน และเปนลูกจางชั่วคราวจํานวน 2 คน
ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการของกองนโยบายและแผน
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
4.38
4.46
4.46

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.345
1.351
1.351

4.42
4.43

1.349
1.328

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกองนโยบายและแผน
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.17
4.21

1.308
1.318

4.33
4.24

1.341
1.305

ดานที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของกองนโยบายและแผน
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
4.25
4.21
4.23

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.327
1.351
1.325
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกองนโยบายและแผน
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.46
1.351
รวม
4.46
1.351
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
สรุปขอเสนอแนะของกองนโยบายและแผน
- มีความเขาใจและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานมากขึ้น
- ขอขอบคุณ เจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพ ที่ใหบริการดวยความเปนกัลยาณมิตร
- บริการดีใสใจมาก ๆ ความถี่ 2
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การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
มีผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น 259 คน เปนนักศึกษา
จํานวน 255 คน เปนบุคคลภายนอกจํานวน 3 คน และเปนลูกจางชั่วคราวจํานวน 1 คน
ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการกองพัฒนานักศึกษา
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
4.10
4.05
4.19

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.815
0.810
0.777

4.22
4.14

0.794
0.801

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.15
4.15

0.747
0.757

4.20
4.17

0.730
0.744

ดานที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของกองพัฒนานักศึกษา
ความพึงพอใจตอสิง่ อํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
4.18
4.14
4.16

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.706
0.770
0.738
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.21
0.751
รวม
4.21
0.751
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
สรุปขอเสนอแนะของกองพัฒนานักศึกษา
- เพิ่มความชัดเจนในการอธิบายวิธีการ
- ชองทางในการติดตอบริการเนื่องดวยมีชองแฟนเพจในหลายๆหนอยงานในบางครั้งการประสานงานคอนขาง
ชา หรือบางหนวยงานนั้นไมสามารถติดตอสอบถามทางแฟนเพจไดเลย
- บริการดี รวดเร็วเรื่องขาวสารและมีคุณภาพ ความถี่ 3
- ดานการใชภาษา
- บริการใหคําแนะนําดี
- พูดดวยน้ําเสียงสุภาพ
- อยากใหพัฒนาระบบการเรียนออนไลนในชวงโควิด
- อยากใหปรับปรุงดานการเรียนการสอนออนไลนชวงโควิด
- การตอบกลับที่เร็วขึ้น
- อยากใหมีการบริการที่รวดเร็วในการตอบคําถามที่รวดเร็วและสะดวกกวานี้ เพราะบางครั้งผูที่ขอรับบริการ
ตองการคําตอบที่เรงรีบ หรือมีกิจธุระจําเปนจริง ๆ จะไดไมตองรอนาน
- อยากให้ มีบริการที่ดีแบบนี ้ต่อไปเรื่อย ๆ บริการที่รวดเร็วในการตอบคําถามที่ต้องการคําตอบที่เร่งรีบ
- ไม่มี ความถี่ 2

19

การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองกลาง
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
มีผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองกลางทั้งสิ้น 33 คน เปนนักศึกษาจํานวน 27
คน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน เปนลูกจางชั่วคราวจํานวน 2 คน และเปนบุคคลภายนอกจํานวน
1 คน
ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการกองกลาง
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
3.91
3.88
3.91

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.879
0.893
0.765

4.00
3.92

0.750
0.816

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกองกลาง
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซบั ซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.94
3.97

0.827
0.984

4.18
4.03

0.635
0.826

ดานที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของกองกลาง
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
3.97
3.88
3.92

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.810
0.820
0.810
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกองกลาง
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.06
0.899
รวม
4.06
0.899
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
สรุปขอเสนอแนะของกองกลาง

- บริการดีแลว รวดเร็ว ทันใจ
- เจาหนาที่ใหการบริการดีมาก ความถี่ 2

21

การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
(สมุทรปราการ)
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
มีผูต อบแบบสํา รวจความพึ ง พอใจการให บ ริ ก ารของกองบริก ารการศึก ษาและบริก ารวิ ชาการ
(สมุทรปราการ) ทั้งสิ้น 3 คน เปนนักศึกษาจํานวน 2 คน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 1 คน
ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ (สมุทรปราการ)
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
4.00
3.67
3.67

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.000
1.528
1.155

4.00
3.83

1.000
1.030

ดา นที่ 2 ความพึ งพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกองบริการการศึกษาและบริการ
วิชาการ (สมุทรปราการ)
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.00
4.00

1.000
1.000

4.00
4.00

1.000
0.866

ด า นที่ 3 ความพึ ง พอใจต อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของกองบริ ก ารการศึ ก ษาและบริ ก ารวิ ช าการ
(สมุทรปราการ)
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
4.00
4.00
4.00

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.000
1.000
0.894
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ดา นที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกองบริการการศึกษาและบริการวิช าการ
(สมุทรปราการ)
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.00
1.000
รวม
4.00
1.000
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก

สรุปขอเสนอแนะของกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ (สมุทรปราการ)
- ควรบริการนักศึกษาดวยความเต็มใจ มีการแสดงกริยาที่เหมาะสม
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การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกลุมงานกฎหมายและวินัย
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
มีผูตอบแบบสํารวจความพึง พอใจการใหบ ริก ารของกลุมงานกฎหมายและวินัยทั้งสิ้น 4 คน เปน
นักศึกษาจํานวน 2 คน เปนขาราชการจํานวน 1 คน เปนบุคคลภายนอกจํานวน 1 คน
ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการกลุมงานกฎหมายและวินัย
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
3.75
3.75
3.75

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.957
0.957
0.957

3.25
3.63

1.500
1.025

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกลุมงานกฎหมายและวินัย
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.75
3.75

0.957
0.957

3.25
3.58

1.500
1.084

ดานที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของกลุมงานกฎหมายและวินัย
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
3.25
3.50
3.38

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.258
1.000
1.061
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกลุมงานกฎหมายและวินัย
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.50
0.577
รวม
4.50
0.577
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
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การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกลุมงานรายได ทรัพยสนิ ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ
และสหกิจศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
มีผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และสหกิจศึกษาทั้งสิ้น 6 คน เปนบุคคลภายนอกจํานวน 6 คน
ดา นที่ 1 ความพึ ง พอใจต อ เจ า หน า ที่ผู ใ ห บ ริ ก ารกลุ ม งานรายได ทรั พ ย สิน ศู นย บ ม เพาะวิ ส าหกิ จ
และสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาทีผ่ ูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น
4. เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง ไมเลือกปฏิบัติ
รวม

คาเฉลี่ย
4.67
4.67
4.50

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.516
0.516
0.548

4.67
4.63

0.516
0.495

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการของกลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมซับซอน เขาใจงาย
2. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.50
4.50

0.548
0.548

4.67
4.56

0.516
0.511

ดานที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกของกลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ใหบริการ มีความสะดวกในการใชบริการ
2. มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง
รวม

คาเฉลี่ย
4.33
4.17
4.25

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.516
0.408
0.452
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการของกลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.50
0.548
รวม
4.50
0.548
โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 คะแนน โดยที่หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
สรุปขอเสนอแนะของกลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา
- ควรมีหลักสูตรพื้นฐานและ advance อยางตอเนื่อง
- อยากใหมีหลักสูตรการสอนที่หลากหลายยิ่งขึ้นอยางเชน เรื่องการทําอาหาร ทําขนม ตัดผม
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ภาคผนวก ก
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ตัวอยาง แบบสอบถามที่ใชในการจัดเก็บสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ข
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ตัวอยางการติด QR Code ในแตละหนวยงานเพือ่ ใหผูรบั บริการสามารถทําแบบสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป พ.ศ. 2563
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