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ก

คานา
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ได้จัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนคณะ สำนัก และสถำบัน โดยดำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกผู้มำใช้
บริกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ประจำปี 2562 เพื่อให้หน่วยบริหำรนำผลกำรสำรวจ มำใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรบริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรในกำรให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นธรรม โดยใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย
สำนักงำนอธิกำรบดีผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถำมทุก ท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรสำรวจดังกล่ำวจนแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้บริหำร ผู้ที่สนใจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำกท่ำนมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ ต่อกำร
จัดทำรำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำนักงำนอธิกำรบดี ในครั้งต่อไปด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง
สำนักงำนอธิกำรบดี
2562

ข

สารบัญ
หน้า
ก
ข
ค
1
1
1
4
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
9
11

คานา..................................................................................................................................
สารบัญ..............................................................................................................................
บทสรุปผู้บริหาร................................................................................................................
บทที่ 1
บทนา............................................................................................................
ควำมเป็นมำ..........................................................................................................
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์..............
โครงสร้ำงกำรบริหำร............................................................................................
หลักกำรและเหตุผล..............................................................................................
วัตถุประสงค์.........................................................................................................
ขอบเขต................................................................................................................
นิยำมศัพท์............................................................................................................
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ....................................................................................
บทที่ 2
วิธีดาเนินการ................................................................................................
วิธีกำรดำเนินงำน.................................................................................................
กลุ่มเป้ำหมำย.......................................................................................................
เครื่องมือ...............................................................................................................
กำรเก็บรวบข้อมูล................................................................................................
กำรวิเครำะห์ข้อมูล...............................................................................................
บทที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล...............................................................
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม...............................................................................
ภาคผนวก แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562.......................................................................... 16

ค

บทสรุปผู้บริหาร
กำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 เกี่ยวกับกำรให้บริกำร โดยกำรเก็บข้อมูลผู้ที่มำติดต่อขอรับบริกำรจำกหน่วยงำน
มีวัตถุประสงค์
เพื่อน ำข้อมูล จำกกำรวิเครำะห์ มำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒ นำกำรให้ บริกำรให้ มีประสิ ทธิภ ำพ และเกิด
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
จำกกำรสำรวจจำกผู้รับบริกำร มีจำนวนทั้งหมด 1,341 คน ใช้ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่
เดือนกรกฎำคม – เดือนสิงหำคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสำรวจในส่วนที่ 1 พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่คือนักศึกษำที่มำติดต่อใช้
บริกำรมหำวิทยำลัยมำกที่สุด รองลงมำคืออำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัย
ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ ส่วนที่ 2 พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจแต่ละด้ำนดังนี้
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร เฉลี่ยโดยรวมในระดับมำกที่สุด ( ˉx = 4.43, S.D = .637)
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร เฉลี่ยโดยรวมในระดับมำกที่สุด ( ˉx = 4.21, S.D = .710)
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก เฉลี่ยโดยรวมในระดับมำกที่สุด ( ˉx = 4.27, S.D = .736)
รวมเฉลี่ยทุกด้ำน ( ˉx = 4.31, S.D = .615)

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมแรกเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2579 เป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม โดย
ใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรีเป็นอำคำรเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนเทศำ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพำะนักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัด ครูประชำบำล ต่อมำ พ.ศ.2503 เปิดรับ
นักเรียนฝึกหัดครูชำย พ.ศ.2511 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม พ.ศ.2512 ย้ำยไป อยู่เลขที่ 85 หมู่
3 ถนนมำลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม จนปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยำลัยครูนครปฐม และเปิดสอนระดับ ป.กส. สูง พ.ศ. 2518 ปรับปรุงโครงสร้ำงและขยำยบทบำทอย่ำง
กว้ำขวำงตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ.2518 สำมำรถเปิดสอนถึงระดับปริญญำตรี และขยำยกำร
สอนในสำขำวิชำอื่นมำกขึ้น ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระรำชทำนนำมสถำบันรำชภัฏ แทนวิทยำลัยครู
พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับ ปริญญำโทและ พ.ศ. 2547 ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ขยำยกำร
สอนหลำกหลำยสำขำ และระดับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
ปรัชญา
กำรศึกษำสร้ำงคน คิดค้นภูมิปัญญำ พัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภำพ พร้อม
ทำงำนในประชำคมอำเซียน เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้อำรยธรรมทวำรวดี และเป็นคำตอบของท้องถิ่นในกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มำตรำ 7
“ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอุดมศึก ษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน
ฟื้นฟูกำรเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยื นของปวงชน มีส่วนร่ว มในกำรจั ดกำร กำรบำรุงรัก ษำ กำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
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สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมพัฒนำเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู”
จึงกำหนดพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมไว้ 6 ประกำร คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพคู่คุณธรรมและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล และสืบสำนพัฒนำโครงกำรพระรำชดำริ
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
6. บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ค่านิยมหลัก
N – Network and Communication
กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรท ำงำนและกำรสื่ อ สำรหลำยรูป แบบ หมำยถึ ง กำรท ำงำนแบบ
ประสำนควำมร่วมมือ แลกเปลี่ยนรู้และมุ่งพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้เต็มรูปแบบ
P – Professional
กำรทำงำนแบบมืออำชีพ หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ดำเนินงำนให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
R – Responsibility
กำรทำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ หมำยถึง กำรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษำคุณภำพ
มำตร,น โปร่งใสและตรวจสอบได้
U – Unity
กำรประสำนสำมัคคี หมำยถึง กำรทำงำนด้วยควำมเคำรพในควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมงำน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ำยและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ : บูรณำกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ
วิสัยทัศน์ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับกำรพัฒนำประเทศและเป็น
พลังปัญญำของท้องถิ่น”
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ
ยกระดับกำรศึกษำและเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่น
ยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่น
มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจัดกำรด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล

เป้าประสงค์
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะและควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
เป้ำประสงค์ที่ 2 สถำนศึกษำได้รับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและบัณฑิตครูเป็นที่
ยอมรับระดับภูมิภำคตะวันตก
เป้ำประสงค์ที่ 3 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมีคุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้วัฒนธรรมควำมเป็นไทย และสำมำรถปรับตัวเท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้ำประสงค์ที่ 4 บุคลำกรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริกำร รักองค์กร มีควำมสุขในกำร
ทำงำน ดำเนินตำมค่ำนิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิกำรที่ดี
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โครงสร้างการบริหาร
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หลักการและเหตุผล
ผู้รั บบริ กำรเป็ นผู้ มำใช้บ ริกำรโดยตรงจำกมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 5 คณะ 7 ส ำนัก และ 13
หน่วยงำน ต้องตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำร ในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรที่มีต่อใน
กำรให้บริกำรของบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลกำรประเมินที่ได้รับจำก
กำรสำรวจควำมพึงพอใจนี้เป็นแนวทำงในกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศแก่หน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม และนำคำแนะนำ ข้อเสนอแนะมำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บ ริกำร และกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น โดย
มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้ บริกำรของบุคลำกรมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ นครปฐม ด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2. เพื่อให้สำมำรถนำข้อมูลข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประเมินไปประกอบกำรพิจำรณำ
ปรับปรุง/ แก้ไขคุณภำพกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น
ขอบเขต
1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประกอบด้วย
คณะ
1.1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1.2 คณะวิทยำกำรจัดกำร
1.3 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1.4 คณะครุศำสตร์
1.5 คณะพยำบำลศำสตร์
สานัก
1.6 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.7 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
1.8 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1.9 สำนักคอมพิวเตอร์
1.10 สำนักงำนอธิกำรบดี ประกอบด้วย กองกลำง กองนโยบำยและแผน และกองพัฒนำ
นักศึกษำ ( 3 กอง/ 8 งำน/ 3 หน่วย)
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
2.1 กลุ่มอำจำรย์
2.2 กลุ่มนักศึกษำ
2.3 กลุ่มเจ้ำหน้ำที่
2.4 กลุ่มบุคคลภำยนอก
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นิยามศัพท์
มหำวิทยำลัย หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มี วัตถุประสงค์ให้
กำรศึกษำในด้ำนวิชำกำร ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มำตรฐำน เพื่อสนองตอบควำม
ต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชำติ
บุคลำกร หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน
ผู้ รั บ บริ ก ำร หมำยถึ ง ประชำชนกลุ่ ม เป้ ำ หมำย ได้ แ ก่ อำจำรย์ นั ก ศึ ก ษำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ และ
บุคคลภำยนอกที่มำขอรับบริกำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งเป็นกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ที่ ได้รับกำร
ตอบสนองจำกกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำร ซึ่งผู้รับบริกำรมีควำมสุขและเกิดควำมพึงพอใจ เมื่อได้รับบริกำร
และเกิดผลสำเร็จตำมควำมมุ่งหวังหรือเกินควำมคำดหมำยแต่ระดับควำมพึงพอใจที่เกิดขึ้น จะแตกต่ำงกัน
ขึ้น อยู่ กับ องค์ป ระกอบของกำรบริกำร และเกิดควำมไม่ ชอบเมื่อควำมต้องกำร ไม่ได้รับกำรตอบสนอง
ประกอบด้วยควำมพึงพอใจ
กำรประเมินผล หมำยถึง กำรวัดควำมสำเร็จของโครงกำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมให้บริกำร
แก่ผู้ใช้บริกำร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทรำบระดับควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2. ทำให้ทรำบข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรและบุคคลทั่วไปในด้ำนกำรให้บริกำร
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมสำมำรถนำข้อมูลควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้ไปประกอบกำร
จัดกิจกรรมฝึกอบรม และกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 2
วิธีดาเนินการ
1. วิธีการดาเนินงาน
เรื่อง “ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562”
ฉบับนี้ เป็นกำรสำรวจ (survey) และมีลักษณะเป็นกำรประเมินผล (evaluation) มีกำรดำเนินกำรดังนี้
2. กลุ่มเป้าหมาย
ประชำกร (population) ที่ ใ ช้ ใ นกำรส ำรวจครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ยกลุ่ ม อำจำรย์ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษำ
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ และบุคคลภำยนอก ที่มำขอรับบริกำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
3. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรสำรวจครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม ประกอบด้วยคำถำมต่ำง ๆ จำนวน 3 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถำม เป็ น ค ำถำมปลำยปิ ด ให้ เ ลื อ กตอบ
ประกอบด้ ว ย 1) เพศ 2) อำยุ 3) วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำสู ง สุ ด 4) ประเภทผู้ รั บ บริ ก ำร 5) คณะที่ ท่ ำ นศึ ก ษำ/
หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
ตอนที่ 2 ข้อคำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริก ำรที่มีต่อหน่วยงำนที่รับบริกำร 3 ด้ำน
ประกอบด้วย 1) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 2) ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 3) ด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวก โดยเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มีคำตอบให้เลือกตอบ 5 (5, 4, 3, 2, 1) โดยมี
เกณฑ์กำรให้คะแนน Likert (1967) ดังนี้
5
คะแนน
หมำยถึง
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
4
คะแนน
หมำยถึง
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
3
คะแนน
หมำยถึง
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง
2
คะแนน
หมำยถึง
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1
คะแนน
หมำยถึง
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ดังนั้นเกณฑ์สำหรับแปลควำมหมำยระดับคะแนนวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรดังนี้
กำรจัดช่วงคะแนน
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น
=
5–1
5
=
0.8
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4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นคำถำมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ 1) จุดเด่น 2) สิ่งที่ควรปรับปรุง 3) ข้อเสนอแนะ
4. การเก็บรวบข้อมูล
กำรเก็บข้อมูลได้ดำเนินกำรโดยบุคลำกรผู้ให้ บริกำร ซึ่งได้ดำเนินกำรเก็บข้อมูลหลังจำกให้บริกำร
ผู้ใช้บริกำรจำกกลุ่มเป้ำหมำยดังนี้
1) สำนักงำนอธิกำรบดีจัดทำบันทึกข้อควำม เพื่อขอควำมร่ว มมือในกำรเก็บข้อมูลจำกหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
2) สำนักงำนอธิกำรบดีจัดชุดแบบสอบถำม พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อควำมขออนุญำตเก็บข้อมูล
3) ส ำนั กงำนอธิ กำรบดีร วบรวมแบบสอบถำมที่ ได้รั บคืน มำตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยและควำม
สมบูรณ์ในกำรตอบคำถำมอีกครั้ง เพื่อนำไปดำเนินกำรจัดทำและวิเครำะห์ข้อมูลในกำรสรุปผลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
จำกที่ได้ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำแบบสอบถำมที่ได้รับกลับมำทั้งหมดไปวิเครำะห์
ข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the
Social Sciences for Windows) โดยใช้สถิติต่ำง ๆ ดังนี้
1. ค่ำร้อยละ (percentage) ใช้สำหรับอธิบำยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ
อำยุ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ประเภทผู้รับบริกำร และคณะที่ท่ำนศึกษำ/ หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
2. ค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ใช้สำหรับอธิบำยระดับ
ควำมสุขในกำรทำงำน แล้วแปลผลควำมหมำยคะแนน ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ตำมเกณฑ์ของ
เบสท์และคำห์น ( ประคอง กรรณสูตร, 2542)
3. กำรหำค่ำทำงสถิติ โดยใช้กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) เพื่อดู
ควำมสำมำรถในกำรวิ เ ครำะห์ ก ำรถดถอยพหุ คู ณ และใช้ ก ำรวิ เ ครำะห์ ก ำรถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อพยำกรณ์ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม โดยทดสอบนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประกอบด้วย 5 คณะ 7 สำนัก/สถำบัน โดย
กำรเก็บข้อมูลผู้ที่มำติดต่อขอรับบริกำร โดยแบ่งกำรสำรวจออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 : ประเภทผู้รับบริกำร
ตอนที่ 2 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำนวน 10 ข้อคำถำม ประกอบด้วย 3 ด้ำนดังนี้
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แบ่งระดับควำมพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ระดับค่ำเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ควำมพึงพอใจระดับน้อย
ระดับค่ำเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง
ระดับค่ำเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ควำมพึงพอใจระดับมำก
ระดับค่ำเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้บริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จำนวน 1,341 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 848 คน คิดเป็นร้อยละ 63.24 มีอำยุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี สูงที่สุด จำนวน 572 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.65 มีกำรศึกษำที่ระดับปริญญำตรี จำนวน 601 คน คิดเป็นร้อยละ 44.82 ส่วนใหญ่ผู้รับบริกำรเป็นนักศึกษำ
จำนวน 718 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54 ส่วนใหญ่เป็นผู้ตอบแบบสอบถำมจำกคณะ ครุศำสตร์ จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.95 ดังตำรำงที่ 1-5
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจาแนกตามเพศ
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
493
848
1,341

ร้อยละ
36.76
63.24
100.00

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจาแนกตามอายุ
อายุ
อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี
อำยุ 20 – 30 ปี
อำยุ 31 – 40 ปี
อำยุ 41 – 50 ปี
อำยุ 51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
228
572
268
212
61
1,341

ร้อยละ
17.00
42.65
19.99
15.81
4.55
100.00

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
จานวน
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
387
ปริญญำตรี
601
ปริญญำโท
250
ปริญญำเอก
103
รวม
1,341

ร้อยละ
28.86
44.82
18.64
7.68
100.00
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจาแนกตามประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
จานวน
อำจำรย์
320
นักศึกษำ
718
เจ้ำหน้ำที่
180
บุคคลภำยนอก
123
รวม
1341

ร้อยละ
23.86
53.54
13.42
9.17
100.00

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจาแนกตามคณะที่ท่านศึกษา/ หน่วยงานที่ท่านสังกัด
คณะที่ท่านศึกษา/ หน่วยงานที่ท่านสังกัด
จานวน
คณะครุศำสตร์
281
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
270
คณะวิทยำกำรจัดกำร
252
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
149
คณะพยำบำลศำสตร์
156
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
16
สำนักคอมพิวเตอร์
23
สำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
2
สถำบันภำษำ
5
สำนักงำนอธิกำรบดี
66
อื่น ๆ (ประชำชน/บุคคลภำยนอก)
111
รวม
1,341

ร้อยละ
20.95
20.13
18.79
11.11
11.63
1.19
1.72
.37
.37
.15
.37
4.92
8.28
100.00

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 1,341 คน
จำแนกกำรให้บริกำรจำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร และด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมกำรให้บริกำรดังนี้
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร เฉลี่ยโดยรวมในระดับมำกที่สุด ( ˉx = 4.43, S.D = .637)
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร เฉลี่ยโดยรวมในระดับมำกที่สุด ( ˉx = 4.21, S.D = .710)
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก เฉลี่ยโดยรวมในระดับมำกที่สุด ( ˉx = 4.27, S.D = .736)
รวมเฉลี่ยทุกด้ำน ( ˉx = 4.31, S.D = .615) ดังตำรำงที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลแสดงความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
กิจกรรมการให้บริการ
ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ อัธยำศัยดี เป็นมิตร

xˉ

S.D.

แปลผล

4.32

.725

มำกที่สุด

1.2 ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว และเอำใจใส่

4.29

.746

มำกที่สุด

1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง

4.43

.741

มำกที่สุด

1.4 กำรแต่งกำย สุภำพเหมำะสม

4.33

.658

มำกที่สุด

รวมเฉลี่ย

4.33

.635

มากที่สุด

ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมถูกต้อง

4.34
4.33

.690
1.310

มำกที่สุด
มำกที่สุด

2.3 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม

4.30

.738

มำกที่สุด

2.4 มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรในหน่วยงำนทุกช่วงเวลำที่ท่ำนมำ

4.27

.796

มำกที่สุด

รวมเฉลี่ย

4.21

.710

มากที่สุด

ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ

4.27

.790

มำกที่สุด

4.27

.773

มำกที่สุด

4.27
4.31

.736
.615

มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาแนกตามมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก
หน่วยงานต้นสังกัด
S.D.
xˉ
มหำวิทยำลัย
4.31
.615
คณะครุศำสตร์
4.16
.701
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
4.04
.617

แปลผล
มำกที่สุด
มำก
มำก

สะดวก รวดเร็ว

ติดต่อขอรับบริกำร

3.2 มีข้อมูลเครื่องมือ/อุปกรณ์/เอกสำร/website/
แบบฟอร์มสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้บริกำร
รวมเฉลี่ย

รวมเฉลี่ยทุกด้าน

คณะวิทยำกำรจัดกำร

4.25

.443

มำกที่สุด

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

4.48

.542

มำกที่สุด

คณะพยำบำลศำสตร์

3.83

.627

มำก

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

4.44

.548

มำกที่สุด

สำนักคอมพิวเตอร์

4.68

.352

มำกที่สุด
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หน่วยงานต้นสังกัด
สำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

xˉ
4.28

S.D.
.563

แปลผล
มำกที่สุด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

4.57

.425

มำกที่สุด

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

4.23

.753

มำกที่สุด

สถำบันภำษำ

4.15

.733

มำก

สำนักงำนอธิกำรบดี

4.48

.573

มำกที่สุด

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาแนกตามหน่วยงานสานักงานอธิการบดี
หน่วยงานต้นสังกัด
S.D.
ˉx
กองกลาง

แปลผล

งำนรำยได้และทรัพย์สิน

4.05

.769

มำก

งำนพัสดุ

4.85

.268

มำกที่สุด

งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

4.58

.475

มำกที่สุด

งำนกฎหมำยและนิติกำร

4.13

.766

มำก

งำนกำรเงินและบัญชี

4.66

.394

มำกที่สุด

งำนประชุมและพิธีกำร

4.63

.474

มำกที่สุด

งำนอำคำรสถำนที่และภูมิสถำปัตย์

4.31

.388

มำกที่สุด

งำนบริหำรทั่วไป

4.88

.300

มำกที่สุด

หน่วยยำนพำหนะ

4.28

.594

มำกที่สุด

หน่วยประชำสัมพันธ์

4.03

.622

มำก

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

4.71

.296

มำกที่สุด

กองนโยบายและแผน

4.69

.408

มำกที่สุด

กองพัฒนานักศึกษา

4.40

.457

มำกที่สุด

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ภาพรวม
จุดเด่น
1. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร สำมำรถตอบข้อซักถำม ชี้แจงได้ชัดเจน
2. กำรให้บริกำรรถรำงสำหรับนักศึกษำดีมำกควรจัดเพิ่ม
สิ่งที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงห้องน้ำอำคำรเรียนให้สะอำด
2. สถำนที่จอดรถมีไม่เพียงพอต่อนักศึกษำ และที่จอดรถอยู่ไกลจำกอำคำรเรียน
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3. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่บำงหน่วยงำน ควรยิ้มแย้ม ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ กิริยำ ท่ำทำง และ
น้ำเสียงที่สุภำพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค เช่น น้ำประปำ ไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ
2. จัดรถยนต์เพิ่ม/ รถรำงเพิ่ม
3. จัดหำสถำนที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษำตำมจุดต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย

ภาคผนวก
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คาชี้แจง แบบสอบถำมนี้สร้ำงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม ทั้งนีเ้ พื่อ
นำผลกำรประเมินมำปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ในกำรนี้ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริกำร และรูปแบบ/ลักษณะกำรให้บริกำรที่
ต้องกำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณำทำเครื่องหมำยในช่องข้อควำมต่อไปนี้)
1. เพศ

 ชำย

 หญิง

2. อำยุ

 น้อยกว่ำ 20 ปี

3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

 ต่ำกว่ำปริญญำตรี

 ปริญญำตรี

 ปริญญำโท

 ปริญญำเอก

4. ประเภทผู้รับบริกำร

 อำจำรย์

 นักศึกษำ

 เจ้ำหน้ำที่

 บุคคลภำยนอก

5. คณะที่ท่ำนศึกษำ/

 คณะวิทยำศำสตร์ฯ

 สถำบันภำษำ

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

 สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

 สำนักงำนอธิกำรบดี

 คณะวิทยำกำรจัดกำร

 สำนักวิทยบริกำรฯ

 อื่น ๆ ระบุ.........................................................

 คณะครุศำสตร์

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 20-30 ปี

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด  คณะมนุษยศำสตร์ฯ

 31-40 ปี

 41-50 ปี

 51 ปีขึ้นไป

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (กรุณำทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน)
ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรมการให้บริการ
ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ อัธยำศัยดี เป็นมิตร
1.2 ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว และเอำใจใส่
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง
1.4 กำรแต่งกำย สุภำพเหมำะสม
ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
2.3 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
2.4 มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรในหน่วยงำนทุกช่วงเวลำที่ท่ำนมำติดต่อขอรับบริกำร
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรมการให้บริการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.2 มีข้อมูลเครื่องมือ/อุปกรณ์/เอกสำร/website/แบบฟอร์มสะดวก
และง่ำยต่อกำรใช้บริกำร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จุดเด่น
......................................................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง
...............................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................................

