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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 

 การประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 รอบท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เกี่ยวกับ

คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  2) เพ่ือนำผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มาพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย

นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3  ตอน 

คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

หรือปรับปรุงในการให้บริการ  โดยทำการวิเคราะห์จากจำนวนแบบสอบถามที่ตอบแบบออนไลน์ผ่าน Google 

Form โดยมีผู ้ตอบแบบประเมินทั ้งสิ ้น จำนวน 197 คน  จำแนกตามกลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบประเมิน 

ประกอบด้วย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564  จำนวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.43  

อาจารย์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.06 และ บุคคลภายนอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 จากการ

วิเคราะห์ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า  นักศึกษา อาจารย์และบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง อยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.56)  เมื่อพิจารณารายด้านจากมาก

ไปหาน้อย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมี

ค่าเฉลี่ย ( x = 4.57) อยู่ในระดับมากที่สุด  และรองลงมา ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มี

ค่าเฉลี่ย ( x = 4.56)  ตามลำดับ  
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ความเป็นมา 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถ้าเป็น

งานที่เกี่ยวกับการให้บริการ ผู้บริหารควรจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจแก่พนักงานในองค์กร 

เพื ่อที ่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู ้มาใช้บริการ เพราะความเจริญก้าวหน้ าของงานบริการ และ

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการที่ชาญฉลาด จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึง

ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางใน

การบริหารสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจึงต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็น

สำคัญ และจำเป็นต้องมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้

ให้บริการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ      

3) สิ ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความต้องการ ในการใช้บริการ นำมาใช้ในการวางแผนและกาหนด

นโยบายในการใช้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ  ความต้องการและความเหมาะสมของผู ้ใช้บริการศูนย์

การศึกษาจังหวัดระนอง  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง   
2) เพื ่อนำผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนา /ปรับปรุงการให้บริหาร ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.3 ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เป็นการประเมินความพึงพอ รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

2 



 Suan Sunandha Rajaphat University 

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่  
- นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 389 คน  
- อาจารย์ จำนวน 8 คน  
- และบุคคลภายนอก  ที่มารับบริการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา     
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายนอกและอื่นๆ ที่มารับบริการศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวน 197 คน 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ด้วย Google 
Form และได้วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์และแปรผลคะแนนของข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีการประมวลผลข้อมูลจากหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3. การสร้างแบบสอบถาม เครื ่องมือที ่ใช ้ในการสำรวจความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการของ   
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมบุคลากร
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีรูปแบบเป็นแบบปลายเปิด ประกอบด้วย ข้อความที่เป็นคำถามและมี
คำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบข้อที่ตรงตามความเป็นจริง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
เพศ และ กลุ่มผู้รับบริการ ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ได้แก่   1) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ และ 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ให้ผู้ตอบ
เลือกคำตอบข้อใดข้อหนึ่งจากคำตอบที่ให้ไว้โดยทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ได้กำหนดคะแนนแบบ Likert Scale ดังนี้  

   มากที่สุด   5  

   มาก    4  

   ปานกลาง   3  

   น้อย    2  

   น้อยที่สุด   1  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ เป็นคำถามปลายเปิดใช้ เพื่อนำผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการมาพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์
เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
หลักเกณฑ์การแปลผล 
 การแปลผลคะแนนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 2  
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 การความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบประเมนิ โดยจำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

1. เพศ 197 100.0 

• ชาย 57 28.93 

• หญิง 140 71.07 

2. กลุ่มผู้รับบริการ 197 100.00 

• นักศึกษา 188 95.43 

• อาจารย์ 8 4.06 

• บุคคลภายนอก 1 0.51 

 จากตาราง 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  จำนวน 197 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.07. และเพศชาย จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.93 
 กลุ่มผู้รับบริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น นักศึกษา จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 95.43 รองลงมา อาจารย์ 
คิดเป็นร้อยละ 4.06 และบุคคลภายนอก จำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 ตามลำดับ  
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ตอนที่ 2 ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

  
 

 ตาราง  2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. ร้อยละ การแปลผล 
1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 4.56 .592 91.21 มากที่สุด 

1.1  ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและชัดเจน 4.56 .595 91.28 มากที่สุด 
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.55 .587 91.06 มากที่สุด 
1.3  มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน – หลัง อย่าง

ยุติธรรม 
 

4.56 .595 91.28 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.57 .580 91.91 มากที่สุด 
2.1 เจ้าหน้าทีมีการต้อนรับที่ดี มีความสุภาพ พูดจาไพเราะ 4.54 .606 90.74 มากที่สุด 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 

ตอบคำถาม การชี้แจงข้อสงสัย 
4.56 .622 91.17 มากที่สุด 

2.3 การแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ 4.57 .537 91.49 มากที่สุด 
2.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ 

 
4.59 .554 91.81 มากที่สุด 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.57 .587 91.17 มากที่สุด 
3.1 มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 4.60 .534 91.91 มากที่สุด 
3.2 มีช่องทางการให้ใช้บริการได้หลายรูปแบบ 4.56 .577 91.28 มากที่สุด 
3.3 อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ มีความเหมาะสม 4.55 .596 91.06 มากที่สุด 
3.4 จุดรอรับบริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  

เช่น ที่นั่งรอ 
4.57 .587 91.17 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.56 .582 91.29 มากที่สุด 
  

จากตาราง 2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 197 คน ได้แก่ นักศึกษา จำนวน 188 คน อาจารย์ จำนวน 8 คน 
และบุคคลภายนอก จำนวน 1 คน สรุปภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ  4.56  และเมื ่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอ  
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.57) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  และรองลงมา ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.56)   

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. มีช่องทางการให้บริการด้านการเรียน การสอน ที่มีคุณภาพสูงทั้งภายในและภายนอกศูนย์
การศึกษา หรือเช่าระบบบริการ เพ่ือให้บริการ เช่นระบบการเชื่อมต่อ Zoom Google meet เป็นต้น 

2. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีการให้บริการที่ดี สุภาพ เรียบร้อย และรวดเร็ว 

3. ด้วยสถานการณ์โรคระบาก COVID-19 ควรจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ไปก่อน เพ่ือความ

ปลอดภัยขนักศึกษาและอาจารย์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที ่1 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  
 คำชี้แจง 
 1. แบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ ศูนย์การศึกษา
จังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบประเมิน โปรดตอบตามความเป็นจริง 
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมิน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  
 2. แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการ 

• โปรดทำเครื่องหมาย✓ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุดคำ
ชี้แจง 

 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1) เพศ 
   ชาย     หญิง 

2) กลุ่มผู้รับบริการ  
  นักศึกษา   อาจารย์   บุคคลภายนอก  อ่ืนๆ  

  
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั ้นตอนการให้บริการเหมาะสม

และชัดเจน 
     

2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม 

     

3. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับ
ก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4. มีความสวยงามในการจัดตกแต่งไม้
ประดับและต้นไม้ภายใน
มหาวิทยาลัย 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าทีมีการต้อนรับที่ดี มีความ

สุภาพ พูดจาไพเราะ 
     

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม 
การชี้แจงข้อสงสัย 

     

3. การแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าที ่
 

     

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุก
รายไม่เลือกปฏิบัติ 

     

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. มีการจัดสถานที ่ให ้บริการอย ่าง

เหมาะสม 
     

2. มีช่องทางการให้ใช้บริการได้หลาย
รูปแบบ 

     

3. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ 
มีความเหมาะสม 

     

4. จุดรอรับบริการมีสิ ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอ เช่น ที่นั่งรอ 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการ 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... ..........................................................................................

............................................................................................................................. .............................................. 
 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ขอขอบคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ข 

แผนการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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