
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 
พันธกิจ ผลิตบัณฑิตและสรางโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปการศึกษา 2561 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนงบประมาณ ท้ังนี้ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงานโดย
เฉลี่ย 4.25 อยูในระดับคะแนน 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. ประเภทผูรับบริการ จํานว
น 

รอย
ละ 

นักศึกษาปจจุบัน 1,326 92.60 
ศิษยเกา 23 1.61 
อาจารย 57 3.98 
เจาหนาท่ี 13 0.91 
ผูสมัครเขาศึกษา 13 0.91 

รวม 1,432 100 
2. สถานภาพนักศึกษา   

ป 1 538 37.57 
ป 2 259 18.09 
ป 3 344 24.02 
ป 4 200 13.97 
ป 5 59 4.12 
นักศึกษาตกคาง 32 2.23 

รวม 1,432 100 
3. ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 173 12.08 
ปริญญาตรี 1192 83.24 
ปริญญาโท 48 3.35 
ปริญญาเอก 19 1.33 

รวม 1,432 100 
4. เพศ   

ชาย 405 28.28 
หญิง 1027 71.72 

รวม 1,432 100 
5. อายุ   

นอยกวา 20 ป 425 29.68 
20-29 ป 908 63.41 
30-39 ป 67 4.68 
40-49 ป 23 1.61 
50 ปข้ึนไป 9 0.63 

รวม 1,432 100 



 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทของผูรับบริการสวนใหญเปน
นักศึกษาปจจุบัน จํานวน 1,326 คน รองลงมาคืออาจารย จํานวน 57 คน  นอยท่ีสุด คือ ผูสมัครเขาศึกษา 
จํานวน 13 คน นักศึกษาชั้นปท่ี ตอบเยอะท่ีสุดคือ นักศึกษาชั้นป 1 จํานวน 538 คน รองลงมาคือ นักศึกษา
ชั้นป 4 จํานวน 344 คน นอยท่ีสุดคือ นักศึกษาตกคางจํานวน 32 คน การศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี จํานวน 
139 คน รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 16 คน นอยท่ีสุด คือ ปริญญาเอก จํานวน 4 คน เพศท่ีตอบ
แบบสอบถามเยอะท่ีสุดคือ เพศหญิง จํานวน 116 คน เพศ ชายจํานวน 51 คน อายุ อยูระหวาง 20-29 ป  
 
ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ดาน N % X̅ S

D 
แปล
ความ 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการ
ใหบริการ 

1,342 71.60 4.26 0.87 มาก 

2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 1,342 71.60 4.18 1.02 มาก 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 1,342 71.60 4.34 0.85 มาก 
4. ดานการประชาสัมพันธ 1,342 71.60 4.22 0.95 มาก 
5. ดานอ่ืน ๆ ตามภารกิจ จุดเนนของ

หนวยงาน 
1,342 71.60 4.26 0.93 มาก 

โดยภาพรวม 1,342 71.60 4.25 0.92 มาก 
 

อางอิง บุญชม ศรีสะอาด  
 จากตารางท่ี 2 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยภาพ
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ “ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก” โดยมีคาเฉลี่ยอยู 4.34 รองลงมาคือ “ดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ” โดยมีคาเฉลี่ยอยู 
4.26 สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ  “ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ”  มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี 
 

ในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเนนของหนวยงานสนับสนุน  ซ่ึงเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการของหนวยงาน  โดยเริ่มต้ังแตปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐาน  มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมและ
ความรวมมือจากทุกฝายและผลลัพธ  คือ  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ซ่ึงสามารถสะทอนถึงคุณภาพ
ของ 
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน   การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอาจจะพิจารณาใหครอบคลุมใน
ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
 2.  ความพึงพอใจดานสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก 
 3.  ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (0.00 – 5.00)   
 และเทียบการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

คะแนน  
1 

คะแนน  
2 

คะแนน  
3 

คะแนน  
4 

คะแนน  
5 

ตํ่ากวา
รอยละ 50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 ข้ึนไป 

  ผลการดําเนินงาน :  
  การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2561 ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงวิธีการศึกษา 
คือ การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สํารวจความพึงพอใจของหนวยงาน จํานวน 14 
หนวยงาน มีกรอบการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  ดานสถานท่ี/
สิ่งอํานวยความสะดวก ดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการ จากกลุมเปาหมาย 
510 คน  ท่ีมาจากบุคลากรภายใน  นักศึกษา  และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวม
อยูท่ี  4.53 ระดับ ดีมาก  คิดเปนรอยละ 90.60 จากคะแนนเต็ม 5  ซ่ึงเม่ือแยกเปนรายดานท้ัง 4 ดาน ผลมีดังนี้ 
  1.  ดวนความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการอยูท่ี 4.47  ระดับ ดีมาก 
  2.  ความพึงพอใจดานสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวกอยูท่ี 4.45  ระดับ ดีมาก 
  3.  ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการอยูท่ี 4.61  ระดับ ดีมาก 
  4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการอยูท่ี 4.60  ระดับ ดีมาก 

 

 

 



จําแนกผลการประเมินความพึงพอใจออกเปนรายหนวยงาน ดังนี้ 
1. งานอนุรักษพลังงาน  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.72  คิดเปนรอยละ 94.40 
2. สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.43  คิดเปนรอยละ 88.60 
3. งานธุรการและสารบรรณ  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.67  คิดเปนรอยละ 93.40 
4. กองการบริหารงานบุคคล  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.30  คิดเปนรอยละ 86.00 
5. กองนโยบายและแผน  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.74  คิดเปนรอยละ 94.80 
6. กองการพัสดุ  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.48  คิดเปนรอยละ 89.60 
7. กองคลังและทรัพยสิน  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.33  คิดเปนรอยละ 86.60 
8. งานประชาสัมพันธ  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.76  คิดเปนรอยละ 95.20 
9. กองประชุมและพิธีการ  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.33  คิดเปนรอยละ 86.60 
10. กองพัฒนานักศึกษา  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.59  คิดเปนรอยละ 91.80 
11. งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.41  คิดเปนรอยละ 88.20 
12. งานยานพาหนะ  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.64  คิดเปนรอยละ 92.80 
13. งานอนามัยและสุขาภิบาล  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.69  คิดเปนรอยละ 93.80 
14. กองอาคารสถานท่ีและบริการ  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี 4.32  คิดเปนรอยละ 86.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พันธกิจ วิจัยสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และเช่ือมโยงเครือขายการวิจัย 
หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 
ชนิดตัวบงช้ี ผลผลิต 
วงรอบการนับขอมูล ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี ในการ ดํ า เนิ น งานตามพันธ กิจหลั กและจุ ด เนนของหนวยงานสนับสนุ น                 
ซ่ึงเก่ียวของกับการบริหารจัดการของหนวยงาน  โดยเริ่มต้ังแตปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐาน มีกระบวนการ
บริหารจัดการท่ีมีสวนรวมและความรวมมือจากทุกฝายและผลลัพธ  คือ  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ซ่ึงสามารถสะทอนถึงคุณภาพของผลการดําเนินงานของหนวยงาน  การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
อาจจะพิจารณาใหครอบคลุมในประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
 2.  ความพึงพอใจดานสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก 
 3.  ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
เกณฑการประเมิน ใ ช ค า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร                      
(0.00 – 5.00)  และเทียบการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
คาเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 
คาเฉลี่ย 

1.51 – 2.50 
คาเฉลี่ย 

2.51 – 3.50 
คาเฉลี่ย 

3.51 – 4.50 
คาเฉลี่ย 

4.51 – 5.00 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ความถึงพอใจรายดาน คะแนน 

ท่ีได 

เอกสารอางอิง 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ใหบริการ 

4.19 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจดานสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก 4.18 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.07 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 4.12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 คาเฉล่ีย 4.14  

การประเมินตนเอง 
เปาหมายป 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

      3.51-4.50     4.14 5 คะแนน บรรลุ 

 
 



 

พันธกิจ อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมสืบภูมิปญญาทองถ่ิน 

หนวยงาน  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 
ชนิดตัวบงช้ี ผลผลิต 
วงรอบการนับขอมูล ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  (0.00 – 5.00)  
และเทียบการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
คาเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 
คาเฉลี่ย 

1.51 – 2.50 
คาเฉลี่ย 

2.51 – 3.50 
คาเฉลี่ย 

3.51 – 4.50 
คาเฉลี่ย 

4.51 – 5.00 
 
ผลการดําเนินงาน 
       สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ไดดําเนินการใหบริการการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม  โดยมีผูใชบริการ
เขามารับบริการอยางตอเนื่องท้ังภายในและภายนอก  โดยวัดผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ในป  2561  มีระดับความพึงพอใจเทากับ  93.10  %  คิดเปน  4.64  อยูในระดับดีมาก  
((อางใน  1.3-1-1  : สําเนาสมุดเย่ียมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)  
(อางใน  1.3-1-2  : สําเนารายงานผลความพึงพอใจการใหบริการสํานักฯ ป  2561)  
(อางใน  1.3-1-3  : รายงานผลความพึงพอใจการใหบริการสํานักฯ ป  2561 ประเมินออนไลน)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ป 2560 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

คา 
คะแนนท่ีได 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3   
ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการตอการ
ใหบริการของ
หนวยงาน 

5.00 4.64 บรรลุเปามาย 5  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


