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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการสำรวจแบบไม Online ประเด็นในการประเมินผลแบง

ออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ตอการ

ใหบริการ และตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 270 คน สามารถสรุปได ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.33  โดยสวนใหญมีอายุอยูในชวง 35-44 ป  คิด

เปนรอยละ 36.30  และเปนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) คิดเปนรอยละ 47.04 รายละเอียดแสดงดังตาราง

ที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ 

      ชาย 

 

144 
 

53.33 

      หญิง 126 46.67 

อายุ   

       ต่ำกวา 25 ป      

       25 – 34 ป   

       35 – 44 ป 

       45 ปขึ้นไป    

12 

71 

98 

89 

4.44 

26.30 

36.30 

32.96 

อาชีพ 

      นักศึกษา 

 

126 

 

46.67 

      บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) 

      บุคลากรสายสนับสนุน                              

127  

17 

47.04 

6.29 
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รวม 270 100.00 

   

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ตอการบริการ 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ทั้ง 5 ดาน พบวา ภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.42  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึง

พอใจตอความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมาไดแก  ความพึง

พอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.46   ความเช่ือมั่นใน

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.45  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.41   และความเชื่อม่ันในการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจ ตอการบริการ 

ความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. แปลผล ระดับ 

1. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ใหบริการ 

4.41 .664 มากที่สุด 4 

2. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่

ใหบริการ 

3. ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5. ความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

4.46  

 

4.47  

4.45  

4.39 

.621 

 

.649 

.547 

.692 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

2 

 

1 

3 

5 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.42 .560 มากท่ีสุด - 

 

 

 

หมายเหตุ :   4.21 – 5.00    ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20     ความพึงพอใจในระดับมาก 

2.61 – 3.40     ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60     ความพึงพอใจในระดับนอย 

1.00 – 1.80     ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
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ตอนท่ี 3 ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 

ผลการวิเคราะหระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) พบวา บุคลากรมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการ ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยูในระดับดีมาก ( x = 4.27) เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคลากรมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการ ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยูในระดับดีมาก ในดานความเช่ือมโยงงานบริการและบูรณา

การกระบวนงานบริการ ( x = 4.59) รองลงมาไดแก ดานมาตรฐานการใหบริการ ( x = 4.14) และดานการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ( x = 4.09) และ ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 

 

หมายเหตุ :   4.21 – 5.00    มากที่สุด 

3.41 – 4.20     มาก 

2.61 – 3.40     ปานกลาง 

1.81 – 2.60     นอย 

1.00 – 1.80     นอยที่สุด 

 

ตอนท่ี 3 จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  จุดเดนการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. การบริการของเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความเช่ือมโยงงานบริการและบูรณาการ

กระบวนงานบริการ กระบวนการใหบริการมีความชัดเจน ผูเขารับบริการสามารถเขาถึงไดงาย ใชเวลาในการ

รับบริการไมมาก  

2. พนักงานสามารถตอบสนองความตองการไดอยางถูกตอง ดำเนินการรวดเร็ว ใหบริการอยางเทา

เทียมกัน และติดตามเรื่องจนสำเร็จ อีกทั้งยังมีความรูในการใหบริการอยางแทจริง 

  

  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. หากมีการจัดอบรมในคร้ังตอๆ ไป ควรมีการสอบถามและสำรองที่พักของทางโรงแรมแกผูเขารับ

การอบรมในโครงการตางๆ ดวย เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของผูเขารับการอบรม 

ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

(One stop service) x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ดานความเช่ือมโยงงานบริการและบูรณาการ

กระบวนงานบริการโดยรวม 

4.59 .532 ดีมาก 1 

2. ดานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 4.09 .472 ดี 3 

3. ดานมาตรฐานการใหบริการ 4.14 .554 ดี 2 

ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

(One stop service) โดยรวม 

4.27 .393 ดี - 


