คำนำ
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอข้อมูลด้านการสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2563 โดยสังเขป ซึ่งจะสะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในด้านการให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ในด้านของสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น กระบวนการขั้นตอน อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร ช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ การให้บริการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการ ทั้งด้าน
การศึกษาและการปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ คณะ วิทยาลัย ศูนย์ สานัก หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมและรายงานข้อมูลเป็นอย่างดี ทาให้ได้เอกสารที่สาคั ญอย่าง
ครบถ้วน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมี พระเมตตาต่อ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวง ศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 15 ถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ “อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์” โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า
“พ” เป็นสัญลักษณ์และสีเขียวเป็นสีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์เปลี่ ยนเป็น
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายงานการฝึกหัด
ครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลอง
หลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี 13180 มี พื้ น ที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้ ง นี้ อาจารย์ อ วยพร เปล่ ง วานิ ช
ผู้อานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แปลงนี้มาเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
9 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ รั บ วิทยาลั ย ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิ ษย์เ ก่ าฯ ไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปีถัดมา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุล
โสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และ
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 200,000 บาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2538 เรื่ อ ง “พ.ร.บ. สถาบั น ราชภั ฏ ” เป็ น ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจา
พระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ” และ
เมื่อวัน ที่ 15 กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิว าส
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ราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และห้อง
ประชุมราชนครินทร์ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
บรมราชานุ ญาต ให้ เปลี่ ย นชื่อเป็ น “สถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ.2545 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
ยังผลให้สถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ” ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 และในวั น ที่ 3
พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่
20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลั ย ต้น แบบแห่ งการผลิ ต ครู พัฒ นาศักยภาพมนุ ษย์ โดยยึดหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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พันธกิจ
1. ยกระดั บ การผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โ ดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น เลิ ศ มี ธ รรมาภิ บ าลเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบขอ งการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. บั ณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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ยุทธศาสตร์
1. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. การส่ งเสริ มศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม รณรงค์ส ร้างจิตส านึ กทางวัฒ นธรรมและการเรีย นรู้ ต่ า ง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัมนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก
V : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
A : Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วัฒนธรรมองค์กร
"พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"

สมรรถนะหลัก
"บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน5ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี พ.ศ. 2563
1. สานักงานอธิการบดี ประกอบไปด้วย 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผนงาน และกองพัฒนา
นักศึกษา โดยมีผลจากการสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ปีการศึกษา 2562) ดังนี้
1.1 กองกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานภายในตามโครงสร้างหน่วยงาน 14 หน่วยงาน ได้แก่
1. หน่วยงานบริหารทั่วไป
2. หน่วยงานการเงินและบัญชี
3. หน่วยงานอาคารสถานที่
4. หน่วยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
5. หน่วยงานบริหารงานบุคคล
6. หน่วยงานนิติการ
7. หน่วยงานพัสดุ
8. หน่วยงานภูมิสถาปัตย์และสิง่ แวดล้อม
9. หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ
10. หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้
11. หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
12. หน่วยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
13. หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
14. หน่วยงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

กองกลางได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองกลาง โดยใช้ Google form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีผู้ เข้ามาตอบแบบสารวจความพึง
พอใจ จานวน 429 คน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองกลาง อยู่ที่ระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

5

ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ

จานวน (คน)
39
69
14
30
20
11
48
12
128
23
10
8
12
8

หน่วยงานบริหารทั่วไป
หน่วยงานการเงินและบัญชี
หน่วยงานอาคารสถานที่
หน่วยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
หน่วยงานบริหารงานบุคคล
หน่วยงานนิติการ
หน่วยงานพัสดุ
หน่วยงานภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานบริหารทรัพย์สนิ และรายได้
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
รวม

429

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของทุกหน่วยงานผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามจานวน
429 คน จาแนกในแต่ละด้าน
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การประกาศหรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ
1.2 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
1.3 การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
1.4 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.5 ความรวดเร็วในการให้บริการ
สรุปผลรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
6

ระดับคะแนน

ผล

3.80

ดี

4.08
3.86
3.91
3.95
3.92

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น call
center เป็นต้น
2.2 จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
2.3 “ความเพี ย งพอ” ของอุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ ในการให้ บ ริ ก าร เช่ น
คอมพิวเตอร์
2.4 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ
เป็นต้น
2.5 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
2.6 “ความเพียงพอ” ของจุดในการให้บริการ
2.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และ
เข้าใจง่าย
สรุปรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.1 สุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย การวางตัวที่เหมาะสม
3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจเอาใจใส่และรวดเร็ว
3.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถามชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็น
ต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 การให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
สรุปรวมด้านด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน
สรุปความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
5. จุดเด่นของการให้บริการ 6. จุด/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 7

ระดับคะแนน

ผล

3.96

ดี

4.05

ดี

4.28

ดีมาก

4.37

ดีมาก

4.45
4.09

ดี
ดี

3.95

ดี

4.16

ดี

4.38
4.27
4.11

ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.23

ดีมาก

4.09
4.08
4.19

ดี
ดี
ดี

4.21
4.14
4.07
4.14

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
7. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ -

ระดับคะแนน

ผล

ตารางที่ 3 แสดงผลภาพรวมการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองกลาง ทั้ง 14 หน่วยงาน จาแนก
ได้ดังนี้
หน่วยงานที่ให้บริการ
หน่วยงานบริหารทั่วไป
หน่วยงานการเงินและบัญชี
หน่วยงานอาคารสถานที่
หน่วยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
หน่วยงานบริหารงานบุคคล
หน่วยงานนิติการ
หน่วยงานพัสดุ
หน่วยงานภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานบริหารทรัพย์สนิ และรายได้
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สรุปผลรวมความพึงพอใจในการให้บริการของกองกลาง

ระดับคะแนน
3.94
3.93
4.49
4.38
3.98
4.15
4.01
3.96
4.23
3.80
3.97
4.03
4.19
4.03
4.06

ผล
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากผลการประเมินการให้บริการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 429 ราย โดย
ได้รับการประเมิน จาก พนักงานสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผล
คะแนนรวมความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้านของทั้ง 14 หน่วยงาน พบว่าอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 ซึ่งพบว่าเมือ่ เรียงลาดับความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละด้าน จะพบว่า
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1. หน่วยงานบริหารทั่วไปมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (ดังตารางที่ 3)
2. หน่วยงานการเงินและบัญชี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 (ดังตารางที่ 3)
3. หน่วยงานอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (ดังตารางที่ 3)
4. หน่วยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (ดังตารางที่ 3)
5. หน่วยงานบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (ดังตารางที่ 3)
6. หน่วยงานนิติการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.57 และค่าเฉลี่ยน้อยที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (ดังตาราง
ที่ 3)
7. หน่วยงานพัสดุมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 (ดังตารางที่ 3)
8. หน่วยงานภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (ดังตารางที่ 3)
9. หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (ดังตารางที่ 3)
10. หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 (ดังตารางที่ 3)
11. หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (ดังตารางที่ 3)
12. หน่วยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการ
ให้บริการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และค่าเฉลี่ยน้อยที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (ดังตารางที่ 3)
13. หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (ดังตารางที่ 3)
14. หน่วยงานบริหารมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (ดังตารางที่ 3)
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1.2 กองนโยบายและแผน ประกอบด้วยหน่วยงานภา
ยในตามโครงสร้างหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่
1. กองนโยบายและแผน

2. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยใช้ Google form สร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างได้เข้ามาตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น จานวน 233 คน โดยได้รับการประเมิน
พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป สรุปผลรวมความพึงพอใจใน
การใช้บริการของกองนโยบายและแผน พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หน่วยงานที่ให้บริการ
ระดับคะแนน
ผล
กองนโยบายและแผน
4.67
ดีมาก
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
4.51
ดีมาก
สรุปผลรวมความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน
4.59
ดีมาก
จากผลการประเมิ น การให้ บ ริ ก ารของกองนโยบายและแผนงาน โดยได้รับการประเมิน จาก
พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และ ผลคะแนนรวมความพึง
พอใจในการให้บริการทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ซึ่งกองนโยบายและแผน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าเฉลี่ยน้อยที่
มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
จากผลการประเมินการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ โดยได้รับการประเมิน จาก
กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน เจ้าหน้าที่ทั่วไปและอาจารย์ พบว่า
ผลคะแนนรวมความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ซึ่งงาน
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ

จานวน (คน)

กองนโยบายและแผน

125

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

108

รวม

233

ส่วนของกองนโยบายและแผน (จานวน 125 คน)
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีขั้นตอนการให้บริก ารที่ชัดเจน เข้าถึงบริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
2.2 มี ก ารจั ด ล าดั บ การให้ บ ริ ก าร การให้ บ ริ ก ารมี ค วามเสมอภาค
ตามลาดับก่อน-หลัง
2.3 มีการให้บริการที่สะดวก และเหมาะสม รวดเร็ว
สรุปรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ระดับคะแนน

ผล

4.63

ดีมาก

4.66

ดีมาก

4.66
4.65

ดีมาก
ดีมาก

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่าอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 หัวข้อ คือ มี
การจัดลาดับการให้บริการ การให้บริการมีความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลังและมีการให้บริการที่สะดวก
และเหมาะสม รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการสาหรับผู้มาติดต่อ
3.2 มีคู่มือเอกสารสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
3.3 สถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
สรุปรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ระดับคะแนน

ผล

4.60
4.62

ดีมาก
ดีมาก

4.62
4.62

ดีมาก
ดีมาก

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 หัวข้อ คือ มีคู่มือเอกสาร
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ และ สถานที่มี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4.1 สุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย การวางตัวที่เหมาะสม
4.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และรวดเร็ว
4.3 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ รับ
ฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ
4.4 เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญในการชี้ แ จงให้ ค าให้
คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง การให้บริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาคใน งานวิเคราะห์นโยบาย
และติดตามประเมินผล งานวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ
สรุปรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ระดับคะแนน

ผล

4.74
4.75
4.74

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.76

ดีมาก

4.75

ดีมาก

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้แ จงให้
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คาให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาคใน
งานวิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล งานวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน ด้านบริการเว็บไซต์กอง
นโยบายและแผน

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
ระดับคะแนน
ผล
5. ด้านบริการเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
5.1 ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผนและ
4.66
ดีมาก
มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
5.2 ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆของ
4.66
ดีมาก
กองนโยบายและแผน
5.3 ความเพียงพอของช่องทางต่างๆ ในการขอรับบริการข้อมูล เป็น
4.66
ดีมาก
ปัจจุบันและถูกต้อง
5.4 การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์จากกองนโยบายและแผน
4.63
ดีมาก
สรุปรวมด้านบริการเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
4.65
ดีมาก
จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านบริการเว็บไซต์กองนโยบายและแผน พบว่าอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 หัวข้อ คือ
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผนและมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ใช้งานง่ายและ
สะดวกในการค้นหาข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆของกองนโยบายและแผนและความเพียงพอของช่องทางต่างๆ ใน
การขอรับบริการข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้องค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
ตารางที่ 6 สรุปผลรวมความพึงพอใจในการใช้บริการกองนโยบายและแผน จาแนกในแต่ละด้าน
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
ระดับคะแนน
1. ด้านการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนในแต่ละด้านของกองนโยบายและ
4.68
แผน
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.65
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.62
4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4.75
5. ด้านบริการเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
4.65
สรุปผลรวมความพึงพอใจในการใช้บริการของกองนโยบายและแผน
4.67
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ผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ส่วนของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ (จานวน 104 คน)
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของงานมาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจนมีระยะเวลาในการให้บริการ
ที่เหมาะสมรวดเร็ว คล่องตัว
1.2 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชั ดเจนสอดคล้ องกับความต้องการ และ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานได้จริง
1.3 ติดต่อประสานงาน ข้อมูล งานประกันคุ ณภาพการศึ กษาฯ ได้
สะดวกไม่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน
1.4 มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
สรุปรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ระดับคะแนน

ผล

4.44

ดี

4.34

ดี

4.55

ดีมาก

4.48
4.45

ดี
ดี

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่าอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ติดต่อประสานงาน ข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้สะดวกไม่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของงานมาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพ
ด้านเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
2. ด้านเจ้าหน้าที่
2.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้คาปรึกษา
แก่หน่วยงาน
2.2 มีความสุภาพเป็นมิตร เอาใจใส่กระตือรือร้น และพร้อมในการให้
คาปรึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
สรุปรวมด้านเจ้าหน้าที่

ระดับคะแนน

ผล

4.67

ดีมาก

4.64

ดีมาก

4.65

ดีมาก

จากการประเมินความพึ งพอใจในการใช้บริการด้านเจ้าหน้าที่ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้
คาปรึกษาแก่หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การจัดสถานที่ทันสมัย มีระเบียบสะอาดสวยงาม และเอื้อต่อการ
ให้บริการ
3.2 มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล งานประกั น
คุณภาพการศึกษาฯ เช่น เว็บไซต์ คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
3.3 มีเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม
สรุปรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ระดับคะแนน

ผล

4.43

ดี

4.49

ดี

4.42
4.44

ดี
ดี

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่
ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เช่น เว็บไซต์ คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ด้านคุณภาพ
การให้บริการ

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 มีคู่มือ/หลั ก เกณฑ์ ข้อมูล ข่าวสารที่ ทันสมัย เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
4.2 มีการให้บริการตอบข้อหารือ/ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
สะดวกและรวดเร็ว
4.3 ให้ความรู้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย(ประชุม/สัมมนา/อบรม)
4.4 มี ก ารสรุ ป รายงานผลการประชุ ม /สั ม มนา/อบรม ครบถ้ ว น
ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4.5 มี web site ให้บริการข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สรุปรวมด้านคุณภาพการให้บริการ

15

ระดับคะแนน

ผล

4.51

ดีมาก

4.57

ดีมาก

4.53

ดีมาก

4.45

ดี

4.50

ดี

4.51

ดีมาก

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริ การ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการให้บริการตอบข้อหารือ/ข้อซักถามได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน สะดวกและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ด้านความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
5. ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
5.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
5.2 เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญคล่ อ งแคล่ ว มี บุ ค ลิ ก ภาพและ
อัธยาศัยไมตรีอันดี เต็มใจให้บริการ เอาใจใส่และพยายามช่วยหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน
5.3 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีการชี้แจงความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และนาไปสู่การปฏิบัติที่มี
ความชัดเจน
5.4 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีบทบาทสาคัญ ในการสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและได้รับ
การรับรอง
สรุปผลด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ระดับคะแนน

ผล

4.43
4.59

ดี
ดีมาก

4.49

ดี

4.53

ดีมาก

4.51

ดีมาก

จากการประเมินความพึงพอใจในการด้านด้ านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่าอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เต็มใจให้บริการ เอาใจใส่และพยายามช่วยหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
ตารางที่ 6 สรุปผลรวมการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ผู้รับบริการที่
ตอบแบบสอบถามจานวน 108 คน จาแนกในแต่ละด้าน
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
สรุปผลรวมความพึงพอใจในการใช้บริการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
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ระดับคะแนน
4.45
4.65
4.46
4.51
4.51
4.51

ผล
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

1.3 กองพัฒนานักศึกษา
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยใช้ Google form
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างได้เข้ามาตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น จานวน 553 คน โดย
ได้รับการประเมิน พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้จัดการทีม/ผู้
ฝึกสอน บริษัท/ห้างร้าน และผู้ให้ทุนการศึกษา
สรุปผลการสารวจแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกอง
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ จากผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 553 ราย
ผลรวมความพึงพอใจในการใช้บริการในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ตามตาง
ดังนี้
ตารางที่ 1 ทราบข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากแหล่งข่าว
คณะ/หน่วยงาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
เว็บไชต์มหาวิทยาลัย
207
37.4
เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา
181
32.7
เฟซบุ๊คกองพัฒนานักศึกษา
26
4.7
อาจารย์/เจ้าหน้าที่
89
16.1
เพื่อน/ญาติ
44
8.0
จากแหล่งข่าวอื่นๆ
6
1.1
รวม
553
100
จากผลการประเมิ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการตอบแบบสอบถาม ด้ า นทราบข่ า วกิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยจากแหล่งข่าว พบว่า ทราบข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากเว็บไชต์มหาวิทยาลัย จานวน 207
คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาได้แก่ เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา 181 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และจาก
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1
ตารางที่ 2 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาในเรื่องใด
คณะ/หน่วยงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เรื่องประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
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จานวน (คน)
319

ร้อยละ
57.7

5

0.9

เรื่องบริการพัสดุไปรษณีย์
เรื่องการผ่อนผันทหารกองประจาการ
เรื่องนักศึกษาวิชาทหาร
เรื่องการให้บริการยืมคืนอุปกรณ์
เรื่องงานชมรมนักศึกษา
งานกิจกรรมกีฬา
เรื่องงานกิจกรรมจิตอาสา
เรื่องงานบริการให้คาปรึกษา
เรื่องทุนการศึกษา
เรื่องบริการใบรับรองความประพฤติ
เรื่องงานศิลปวัฒนธรรม
เรื่องงานพระราชทานปริญญาบัตร
เรื่องการแนะแนวด้านอาชีพ
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ (ทาอาหาร)
รวม

39
8
34
12
18
27
36
14
21
1
9
4
3
3

7.1
1.4
6.1
2.2
3.3
4.9
6.5
2.5
3.8
0.2
1.6
0.7
0.5
0.5

553

100

จากผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ด้านติดต่อกองพัฒนานักศึกษาในเรื่อง
ต่างๆ พบว่า ติดต่อเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)/กองทุนเงิน ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาได้แก่ ติดต่อ เรื่องบริการพัสดุ ไปรษณีย์ คิดเป็นร้อยละ 7.1 และเรื่องงาน
กิจกรรมจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 6.5
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา จาแนกในแต่ละด้าน
ความพึงพอใจในการบริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
มีการจัดลาดับการให้บริการ
มีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม
ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก
มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
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ระดับคะแนน

ผล

4.00
4.10
4.10

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.20

ระดับมาก

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
สถานที่มีความพร้อมในการให้บริการ
ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ให้บริการ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่สุภาพ อัธยาศัยดี การวางตัวที่เหมาะสม
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ รวดเร็ว
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ให้บริการ ให้คาแนะนา ตอบคาถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในการนาเสนอ
ความถูกต้องของข้อมูลที่นาเสนอ
รูปแบบ / เนื้อหา และวิธีในการนาเสนอ
สรุปผลรวมความพึงพอใจในการใช้บริการในแต่ละด้าน

19

4.10
4.00

ระดับมาก
ระดับมาก

4.00
4.00
4.00

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

4.00
4.00
4.00
4.05

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการประเมิน (vru.ac.th)
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ยน มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างได้เข้ามาตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น จานวน 847 คน (ข้อมูล
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) ผลการสารวจแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ต า ม ต า ราง
ดังนี้
ตารางที่ 1 ด้านบริการของบุคลากร
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน
ระดับคะแนน
ผล
1. มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ
4.74
มากที่สุด
2. มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง
4.82
มากที่สุด
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
4.24
มากที่สุด
4. วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ
4.84
มากที่สุด
5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
4.86
มากที่สุด
6. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
4.87
มากที่สุด
7. ให้คาแนะนา ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์
4.81
มากที่สุด
8. ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4.85
มากที่สุด
สรุปผลรวมความพึงพอใจในด้านบริการของบุคลากร
4.75
มากทีส่ ดุ
จากผลการประเมิน ของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ด้านบริการของบุคลากร อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 พบว่า รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.87
รองลงมา ได้แก่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.86 และ ตอบข้อซักถามถูกต้อง
น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.85
ตารางที่ 2 ด้านระบบการบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละด้าน
1. ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีการให้บริการตามลาดับ ก่อน - หลัง
3. มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว
สรุปผลรวมความพึงพอใจในด้านระบบการบริการ
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ระดับคะแนน
4.85
4.84
4.87
4.84
4.85

ผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ด้านระบบการบริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 พบว่า มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ย 4.87 รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการ
ให้ บ ริ ก าร ไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น มี ค่ า เฉลี่ ย 4.85 และมี ก ารให้ บ ริ ก ารตามล าดั บ ก่ อ น – หลั ง , การติ ด ต่ อ
ประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 4.84
ตารางที่ 3 ด้านคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละด้าน
1. ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ
2. ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม
3. มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน
สรุปผลรวมความพึงพอใจในด้านระบบการบริการ

ระดับคะแนน
4.85
4.87
4.88
4.86

ผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ย 4.86 พบว่า มีขั้น ตอนแสดงการให้ บริการด้ านต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ ย 4.88
รองลงมา ได้แก่ ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.87 และ ท่านได้รับบริการที่ตรงตาม
ต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.85
ตารางที่ 4 ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละด้าน
ระดับคะแนน
1. ระบบเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย
4.89
2. สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว
4.67
3. Download แบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ในการขอรั บ บริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์ ไ ด้ อ ย่ า ง
4.88
รวดเร็ว
4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อานวยความสะดวก
4.86
และการสนับสนุน ส่งเสริม ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง
มคอ., ระบบการรั บ สมัครออนไลน์ , ระบบการประกาศผลการสอบเข้ า
ศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น
สรุปผลรวมความพึงพอใจในด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ
4.82
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ผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

จากผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการ
บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 พบว่า มีระบบเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.89 รองลงมา ได้แก่ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.88 และ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่าง ๆ ที่
อานวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น
ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์ , ระบบการ
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.86

22

3. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
1. ส านั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของชุ ม ชน
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว จากประชากรในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 21 ตาบล จานวน 683 คน ได้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจการให้บริการ จานวน 245 คน
2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จานวน 208 คน ได้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ
จานวน 135 คน
3. กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ
และอาคารแสดงผลงานนั กศึกษา จานวน 1,295 คน ได้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ความพึงพอใจการ
ให้บริการ จานวน 295 คน
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และบ้านชีววิถี 1,501
คน ได้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ จานวน 307 คน
สรุปผลการสารวจแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ โดยวิธีการ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี่และมอร์แกน พบว่า กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการวิชาการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 โดยแยกออกแต่ละด้านดังนี้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.92 รองลงมา ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 ตามลาดับ (ตามตารางด้านล่าง)
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ตารางสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย

รายการประเมิน

กลุ่มเป้าหมายชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย
โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชน
และท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรม
ในโครงการอบรม
ภาคทฤษฎีสาหรับผู้
ขอรับใบอนุญาตขับ
รถฯ

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม
และเรียนรู้
ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ
และอาคารแสดงผล
งานนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริและ
บ้านชีววิถี

ระดับคะแนน

ผล

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ

4.78

4.79

4.80

4.79

4.79

มากที่สุด

2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

4.96
4.87

4.98
4.89

4.97
4.87

4.92

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.79
4.84

4.86

มากที่สุด

4. ด้านการประชาสัมพันธ์

4.75

4.86

4.87

4.76

4.81

มากที่สุด

5. ด้านคุณภาพการบริการ

4.76

4.85

4.78

4.77

มากที่สุด

สรุปผลรวมความพึงพอใจในภาพรวมของ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

4.78

4.86

4.88

4.82

4.79
4.83
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มากที่สุด

4. คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมีการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ ประจาปี 2563 โดยมี
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และมีผลการสารวจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 3 ประเภท ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ดังนี้
1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 1.1 แสดงความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ : ด้านการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
4.60
มากที่สุด
1.1 คณะจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความเหมาะสม
4.80
มากที่สุด
1.2 คณะสนับสนุนวัสดุ / อุปกรณ์ต่อการจัดการเรียน
4.60
มากที่สุด
1.3 คณะมีระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ตที่รวดเร็ว เอื้อต่อการจัด การ
4.20
มาก
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
1.4 คณะมีการแจ้งข่าวสารหรือให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา
4.70
มากที่สุด
1.5 คณะสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาตนเอง
4.70
มากที่สุด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 พบว่า คณะจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 รองลงมาได้แก่
คณะมีการแจ้งข่าวสารหรือให้บริการข้ อมูลด้านการศึกษา คณะสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒ นา
ตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และคณะสนับสนุนวัสดุ / อุปกรณ์ต่อการจัดการเรียน อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
ตารางที่ 1.2 แสดงความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ: ด้านการวิจัย
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
2. ด้านการวิจัย
4.63
มากที่สุด
2.1 คณะมีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยอย่างสม่าเสมอ
4.60
มากที่สุด
2.2 คณะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
4.80
มากที่สุด
2.3 คณะมีแผนงานด้านการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อการบรรลุตามเป้าประสงค์
4.70
มากที่สุด
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2.4 คณะส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ นาเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.5 คณะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
2.6 คณะมีแหล่งระบบสารสนเทศและแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิจัยที่
เพียงพอ

4.80

มากที่สุด

4.80

มากที่สุด

4.10

มาก

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ ด้านการวิจัย
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 พบว่า คณะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง คณะส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ นาเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คณะสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานด้า นการวิ จัย เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงานกับหน่ว ยงานต่ า งๆ
ทั้งภายในและภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ คณะมีแผนงานด้านการวิจัย
ที่ ชั ด เจนเพื่ อ การบรรลุ ต ามเป้ า ประสงค์ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.70 และคณะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 2.1 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ : ด้านสภาพแวดล้อม
และสิ่งอานวยความสะดวก
ระดับ
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
1. ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
3.83
มาก
1.1 คณะมีห้องเรียนที่สะอาด
4.11
มาก
1.2 คณะมีห้องเรียนที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4.04
มาก
1.3 คณะมี ห้ อ งเรี ย นที่ มี อุ ป กรณ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ต่ อ การจั ด การเรี ย น
3.97
มาก
การสอน
1.4 คณะมีการดูแลห้องน้าที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี
3.48
มาก
1.5 คณะมีพื้นที่ในการทากิจกรรมและพักผ่อนอย่างเพียงพอ
3.77
มาก
1.6 คณะมีพื้นที่และบริเวณโดยรอบคณะที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ
3.96
มาก
1.7 คณะมีบริการน้าดื่มสาหรับนักศึกษาเพียงพอ
3.73
มาก
1.8 คณะมีสถานที่จอดรถเหมาะสม
3.64
มาก
1.9 คณะมีบริการร้านอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3.73
มาก
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สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริ ก ารคณะวิ ท ยาการจั ด การ ด้ า น
สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ข้อ พบว่า
คณะมีห้องเรียนที่สะอาด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ คณะมีห้องเรียนที่มีแสงสว่างและ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และคณะมีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
ต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ตารางที่ 2.2 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การคณะวิทยาการจัดการ : การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระดับ
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเตอร์
3.82
มาก
2.1 คณะมีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง เช่น
4.04
มาก
website, Facebook, บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ และโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
เป็นต้น
2.2 คณะมีแบบฟอร์มคาร้องขอใช้บริการต่างๆ ที่มีความชัดเจน เข้าใจ
4.04
มาก
ง่าย
2.3 คณะมีระบบสารสนเทศในการแจ้งข้อมูล กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
3.40
ปานกลาง
เช่น การหางานทา การศึกษาต่อ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ เป็น
ต้น
2.4 คณะมีระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้
4.04
มาก
2.5 คณะมีการให้บริการเกี่ยวกับทุนเพื่อการศึกษา
3.98
มาก
2.6 คณะมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความรวดเร็ว
3.61
มาก
2.7 คณะมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมภายในคณะ
3.63
มาก
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ : การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 นักศึกษาคณะมีช่องทางใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง เช่น website, Facebook, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และโทรทัศน์
วงจรปิด เป็นต้น รวมทั้งคณะมีแบบฟอร์มคาร้องขอใช้บริการต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และคณะมี
ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาได้แก่
คณะมีการให้บริการเกี่ยวกับทุ นเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และคณะมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมภายในคณะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
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3. ความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 3.1 แสดงความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. มี ช่ อ งทางในการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารหลายช่ อ งทาง เช่ น
4.31
มากที่สุด
website, Facebook เป็นต้น
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
4.31
มากที่สุด
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เ ป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
4.31
มากที่สุด
เลือกเข้าศึกษาต่อ
4. มีการตอบกลับข้อมูลอย่างรวดเร็ว
4.31
มากที่สุด
5. มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานสู่สาธารณชนอย่างเหมาะสม
4.31
มากที่สุด
รวม
4.31
มากที่สุด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อการให้บ ริการคณะวิทยาการจัดการ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 พบว่า ในทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31
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5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ ประจาปี 2563 โดย
1. ความพึงพอใจของบุคลากร
1.1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
1.2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
1.3 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
1. สิ่งอานวยความสะดวก
4.20
2. การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.07
3. การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
3.87
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.90
5. สวัสดิการ
3.97
ภาพรวมความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
4.05
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลโดยคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ในทุกมิติ เท่ากับ 4.27 ตามตาราง ดังนี้
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
นักศึกษา

1. การบริหารจัดการ
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวิจัย
4. การบริการวิชาการ
5. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

4.61
3.86
รวม

บุคลากรสาย
วิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน

ประชาชน
ทั่วไป

4.30
4.80
-

3.15
-

4.33
4.34

3. ความพึงพอใจการบริการเพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
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ค่าเฉลี่ย

4.02
3.86
4.80
4.33
4.37
4.27

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทา
การประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการนักศึกษา ดังนี้ 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 2.
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 183 คน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ดังนี้
ตาราง 1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
2. ความสะดวกและความรวดเร็วของการให้บริการ
3. ให้บริการด้วยความถูกต้องครบถ้วน
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการ
บริการด้วยสื่อต่าง ๆ
5. ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน
6. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.59
4.68
4.62
4.51

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.52
4.43
4.55

มาก
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
4.68

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.51
4.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.64
4.57

มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการหรือการพูดจาด้วยถ้อยคาและน้าเสียงสุภาพ
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
ค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา
4. มีน้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
รวม
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ตารางที่ 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประเด็นความพึงพอใจ
1. มีช่องทางในการให้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ ไลน์ เฟชบุ๊ก
2. ความสะอาดของสถานที่ในการให้บริการ
3. ป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจน
4. มีความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.62

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.34
4.32
4.50
4.44

มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย
4.57
4.55
4.44
4.52

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลรวมการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม
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7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ การบริหารงานของคณะ
ประจาปี 2563 โดยสรุปผล ดังนี้ ผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียในภาพรวมมีระดับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 โดยมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการบริห าร
จัดการค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.52 ตามตารางด้านล่าง
ประเด็นความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
นักศึกษา

1. การบริหารจัดการ
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวิจัย
4. การบริการวิชาการ
5. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

4.67
4.50
4.63
4.57
4.90
รวม

บุคลากรสาย
วิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน

ประชาชน
ทั่วไป

4.36
4.05
4.09
4.23
4.27

4.50
4.13
4.25
4.00
425

4.55
4.27
4.36
4.09
4.27
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ค่าเฉลี่ย

4.52
4.24
4.33
4.22
4.51
4.37

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ โดยมีกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และมีผลการสารวจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.17
ซึ่งเป็นผลการสารวจประจาปี 2563
ตารางที่ 1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ บุคลากรที่ให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี

ค่าเฉลี่ย
4.27
4.33
4.23
4.26
4.26

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุป บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่/บุ คลากรที่ให้ บริ การ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 โดยพบว่า
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ดูแล
เอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.26 และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือ
ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.23 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2.2 การให้ขอ้ มูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.3 มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับ ก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล

4.14
4.21
4.00
4.19
4.16

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

สรุป บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกระบวนการ
ขัน้ ตอนการให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 โดยพบว่า คณะมีการให้บริการเป็น
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ระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ คณะมีการให้บริการเป็นไป
ตามลาดับ ก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 และคณะมีแบบฟอร์มเข้าใจง่ายและ
สะดวกในการกรอกข้อมูล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประเด็นความพึงพอใจ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยและทาให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
3.2 ช่องทางในการให้บริการของสานักงานมีความเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.12
4.09
4.16

มาก
มาก
มาก

สรุป บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยพบว่า คณะมีช่องทางในการให้บริการ
ของสานักงานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ คณะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย
และทาให้เกิดความสะดวกมากขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ด้านผลจากการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
4. ด้านผลจากการให้บริการ
4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ(ความถูกต้องครบถ้วนไม่
ผิดพลาด)
4.2 ได้รับบริการที่ตรงตามเวลา

ค่าเฉลี่ย
4.10
4.14

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก

4.07

มาก

สรุป บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านผลจากการ
ให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 โดยพบว่า ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ตรงกับ
ความต้องการ (ความถูกต้องครบถ้วนไม่ผิดพลาด) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ ได้รับบริการที่
ตรงตามเวลา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ตามลาดับ
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9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ บริหารงานของคณะ
ประจาปี 2563 ผ่านลิงค์ http://sci.vru.ac.th/recive.php โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อหน่วยงานในมิติด้านผู้รับบริ การต่อการให้ บริการของหน่วยงาน 5 ด้าน จานวนผู้ตอบแบบประเมิน
2,000 คน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 โดยสรุปผล ดังนี้
ตาราง 1 ด้านการบริการของบุคลากร
ประเด็นความพึงพอใจ
1. มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
2. มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
4. วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ
5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
6. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
7. ให้คาแนะนา ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน
8. ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.30
4.50
4.60
4.33
4.55
4.63
4.73
4.32
4.50

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตาราง 2 ด้านระบบการบริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีการให้บริการตามลาดับ ก่อน - หลัง
3. มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.31
4.72
4.36
4.26
4.41

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 3 ด้านคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ
2. ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม
3. มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.31
4.30
4.34
4.32

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี

ค่าเฉลี่ย
4.39
4.32
4.66

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี

4.46

ดี

ตาราง 4 ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ระบบเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย
2. สามารถหาข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว
3. Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็ว
รวม

10. ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://forms.gle/SMTL6zK6jsmoQN6Y9 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานในมิติ ด้านผู้รั บบริ การต่อการให้บริการของหน่วยงาน 5 ด้าน จานวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน 1,500 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 สรุปดังนี้
1. ด้านการบริการของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.32
2. ด้านระบบการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.37
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.29
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.30
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11. คณะครุศาสตร์
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านบริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.65 ส่วนด้านการวิจัย มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ 4.08 และผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงการบริหารงานของคณะดังต่อไปนี้
1. ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม คอยส่งเสริมและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
ช่วยสนับสนุนในทุกๆ ด้าน
2. ควรจั ดสรรงบประมาณให้ นั กศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นต่า งประเทศ และกฎหมายใหม่ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ต่อการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มในการแลกเปลี่ยน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ลาดับ
หัวข้อการประเมิน
บุคลากร
บุคลากร
ประชาชน
ที่
นักศึกษา
รวม
สายวิชาการ สายสนับสนุน
ทั่วไป
1

การบริหารจัดการ

4.55

4.65

4.61

4.21

4.50

2

การจัดการเรียนการสอน

4.36

4.65

4.62

4.55

4.54

3

การวิจัย

4.21

4.59

4.63

4.39

4.46

4

การบริการวิชาการ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

4.35

4.43

4.41

4.23

4.36

4.25

4.43

4.33

4.20

4.30

5

4.43
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12. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการบริ ห ารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ดมีค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการจัดการเรีย นการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.54 ส่วนด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.30 และผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงการ
บริหารงานของวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน กับ วิทยาลัย ในด้านต่างๆ
2. การจัดการเรียนที่เน้นการทากิจกรรมนอกห้องเรียน
กรณีที่ไม่เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ตั้ง ไว้ใ ห้ ชี้แจงถึ งสาเหตุห รื อปั ญหาพร้ อ มทั้ งข้ อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ลาดับ
หัวข้อการประเมิน
บุคลากร
บุคลากร
ประชาชน
ที่
นักศึกษา
รวม
สายวิชาการ สายสนับสนุน
ทั่วไป
1

การบริหารจัดการ

4.55

4.65

4.61

4.21

4.50

2

การจัดการเรียนการสอน

4.36

4.65

4.62

4.55

4.54

3

การวิจัย

4.21

4.59

4.63

4.39

4.46

4

การบริการวิชาการ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

4.35

4.43

4.41

4.23

4.36

4.25

4.43

4.33

4.20

4.30

5

4.43
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13. บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยสร้างจากแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ และเครื่องสารวจความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านต่างๆ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก
3. ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสนับสนุนการเรียนรู้ตามภารกิจ/จุดเน้น
ของหน่วยงาน
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.10
4.30
4.30
4.70

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.35

มากที่สุด

โดยมีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการดังนี้
1. จุดเด่น ที่ท่านประทับใจจากการให้บริการของหน่วยงาน
- ทางานเป็นระบบ
- เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
- สถานที่ติดต่อสะดวก ใกล้ลิฟท์
- ได้รับคาตอบที่ดีทุกครั้ง
- ให้คาแนะนาการปฏิบัติที่ดี
2. จุดที่ควรปรับปรุง ของหน่วยงาน
- ควรมีพนักงานเพิ่มมากขึ้น
- ขั้นตอนต่าง ๆ มีมากจนเกินไป
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ห้องน้าบริเวณชั้น 4 มีปัญหาในการใช้งานได้ไม่ดี ขอให้ตรวจสอบการใช้งาน
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
- เครือ่ งปรับอากาศ ควรมีการดูแล บารุงรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เพราะ
เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ทาความสะอาด จะเกิดให้เกิดโรคทางเดินหายใจแก่นักศึกษาได้ หากเรียนในห้อง
นั้นเป็นเวลามากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป
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14. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของสานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ/จุดเน้นของหน่วยงาน เพื่อนาผลการสารวจที่ได้ไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และวางแผนการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ จานวน
144 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านต่างๆ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก
3. ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์
5. ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ตามภารกิจ/จุดเน้นของหน่วยงาน
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.31
4.30
4.45
4.18
4.26

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.30

มากที่สุด

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านต่างๆ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณารายประเด็นในด้านต่างๆ พบว่าความพึงพอใจอันดับ 1 คือ ความพึงพอใจด้าน
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อันดับ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อันดับ 3
ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก อันดับ 4 ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ตามภารกิจ/จุดเน้นของ
หน่วยงาน อันดับ 5 ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์
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15. ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษามีการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน ประจาปี 2563 ของผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย (นั ก ศึ ก ษา) ที่ มี ต่ อ หน่ ว ยงานในมิ ติด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ด้า นภาษา โดยออกแบบ
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ (ออนไลน์) มีผลค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 โดยแยกเป็น
1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ระหว่ า งเดื อ น มกร าค ม – สิ ง หาคม 2563 พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.24
และ 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษรหัส VLE
ประจาภาคการศึกษา 2/2562 และ 1/2563 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
16. งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิชาศึกษาทั่วไปได้ดาเนินการจัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านลิงก์ https://forms.gle/wzxKYGBHx84zEZPa8 โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่ว ยงานในมิติด้านผู้ รับบริการต่อการให้ บริการของ
หน่วยงาน 5 ด้าน จานวนผู้ตอบแบบประเมิน 1,557 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.31 แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.32
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33
5. ด้านการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30
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17. งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในมี การสารวจความพึ งพอใจต่อ การให้ บริ การของหน่ ว ยงาน โดยมีก ลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาได้แ ก่ หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 32 และ
คณบดี/ผู้อานวยการ คิดเป็นร้อยละ 12 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานมีร ะดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 โดยเฉลี่ยเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้รับความพึง
พอใจมากที่สุด ในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและสาคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
และความถี่ในการเข้าตรวจสอบมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามลาดับ
2. ระดับความพึงพอใจด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้รับความ
พึงพอใจมากที่สุด ในด้านผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในมีทัศนคติที่ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง และต้อง
หลี ก เลี่ ย งในเรื่ อ งของความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.63 และผู้ ต รวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอย่างอิสนะปราศจากการแทรกแซงความถี่ในการเข้าตรวจสอบมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.63 ตามลาดับ
3. ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้รับ
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในด้ า นผู้ ต รวจสอบภายใน มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ และมี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และผู้ตรวจสอบภายใน มีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ตามลาดับ
4. ระดับความพึงพอใจด้านการรายงานผลการตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้รับความพึง
พอใจมากที่ สุ ด ด้ า นการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบมี ค วามถู ก ต้ อ ง เที่ ย งธรรม ชั ด เจน รั ด กุ ม
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา ตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่
ส่วนราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมา ได้แก่ ชี้แจงประเด็นข้อตรวจพบและรายงานอย่างถู กต้ อง
เหมาะสม มีค่าเฉล่าเท่ากับ 4.65 และเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ตามลากับ
5. ระดับความพึงพอใจด้านการให้คาแนะนาปรึกษา แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด ในด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้คาปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านให้คาแนะนา
ปรึกษาที่เป็นประโยชน์สามารถนาไปปฏิบัติ/ ปรับปรุง/ พัฒนาการทางาน และการอธิบายหรือชี้แจงในการให้
คาปรึกษาอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
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18. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้มกี ารสารวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งมีกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และมีผล
การสารวจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65 โดยแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการ
ตาราง 1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
1. มี ค วามชั ด เจนในการอธิ บ าย ชี้ แ จง และแนะน าขั้ น ตอนการ 3.75
ให้บริการ
2. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
3.51
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
3.65
รวม
3.64

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุ ป บุ คลากรมีความพึ ง พอใจต่ อการให้ บริ การมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.64 พบว่า หน่วยงานมีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.75 ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ ว ย ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ต า ม ล า ดั บ ก่ อ น - ห ลั ง
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และหน่วยงานดาเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ตามลาดับ
ตาราง 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
2. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
3. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็น ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
4. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
รวม
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ค่าเฉลี่ย
3.89
3.86
3.68

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

4.17
3.90

มาก
มาก

สรุ ป บุ คลากรมีความพึ ง พอใจต่ อการให้ บริ การมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 พบว่า
หน่วยงานดาเนิ นงานมีความซื่อสั ตย์สุ จริ ตในการปฏิบัติหน้า ที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.89 และหน่วยงานมี
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 ตามลาดับ
ตาราง 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
2. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
3. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็น ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
4. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.60
3.37
3.20

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.37
3.37

ปานกลาง
ปานกลาง

สรุ ป บุ คลากรมีความพึ ง พอใจต่ อการให้ บริ การมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37
พบว่า หน่วยงานมีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม สถานที่ติดต่ออยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมาคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ และความสะอาดของ
สถานที่ อยู่ ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.37 และหน่ว ยงานมี ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ตามลาดับ
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2. ความพึงพอใจของของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ตาราง
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า
3. ผลการให้บริการในภาพรวม
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.68
3.68
3.79
3.72

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุ ป บุ คลากรมีความพึ ง พอใจต่ อการให้ บริ การมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 พบว่า ผล
การให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมาคือ ได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการ และได้รับการบริการที่คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามลาดับ
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