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กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ให้บริการและบริหารจัดการงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประสานงานและให้การสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารและมหาวิทยาลัย        
ทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ด้านงานสารบรรณ ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ด้านการประชุมและพิธีการ  
ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน จ าแนกตามกลุ่มงานได้เป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานสาร
บรรณ 2) กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 3)  กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน  และ 4) กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ถือได้ว่ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

ส าหรับในรอบปีการศึกษา 2564 คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และการรับรู้อัตลักษณ์ของกองกลาง คณะอนุกรรมการฯ ได้สร้าง
แบบประเมิน โดยน าเค้าโครงแบบสอบถามของส านักงานอธิการบดี มาปรับใช้ในการส ารวจ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกองกลางแล้วนั้น เพ่ือวัดคุณภาพของการให้บริการและจะน าผลการประเมินฯ 
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังข้อมูลนี้จะน าไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักงานอธิการบดี  วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้แต่ละ
กลุ่มงานแจกแบบประเมินให้กับผู้มารับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าการสแกน QR Code 
จ านวนทั้งสิ้น 352 คน มีแบบประเมินที่สมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ได้ จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 99.0               
ตามรายละเอียดผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล :  

ส่วนที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่มา
รับบริการกองกลาง ส่วนใหญ่จากลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 
รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.0 กลุ่มงานสารบรรณ จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.4 และกลุ่มงานสภาคณาจารย์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  ตามล าดับ 

ในส่วนผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นบุคลากร จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมา
ได้แก่นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 บุคคลทั่วไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 อาจารย์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  และผู้บริหาร จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 

 

 

 

 

ก 



ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ในภาพรวม         
5 ด้าน อยู่ที่ระดับคะแนน 4.55 และอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการส ารวจ 5 ด้าน มีดังนี้ 

 

1)   ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง    อยู่ที่ระดับคะแนน   4.60   คะแนน 
2)   ด้านบุคลากรที่ให้บริการ     อยู่ที่ระดับคะแนน   4.58   คะแนน 
3)   ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ   อยู่ที่ระดับคะแนน   4.53   คะแนน 
4)   ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก    อยู่ที่ระดับคะแนน   4.52   คะแนน 
5)   ด้านการประชาสัมพันธ์     อยู่ที่ระดับคะแนน   4.50   คะแนน 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากกองกลาง 4 กลุ่มงาน โดยภาพรวม พบว่า 
 

2.1.1 ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ให้บริการของกองกลางในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดและมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อยปรากฏว่า  ให้บริการตรงตาม            
ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ( X = 4.61) มี 2 รายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ ขั้นตอน
การให้บริการไม่ซับซ้อน/ไม่ยุ่งยาก และระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็วและทันเวลา ( X = 4.49) 
ตามล าดับ   

2.1.2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการของกองกลาง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากมากไปน้อยปรากฏว่า ให้บริการแบบมืออาชีพ ด้วยความสุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี            
( X = 4.61) รองลงมามีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ( X = 4.58) และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ให้บริการ และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ( X = 4.54) 
ตามล าดับ 

2.1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอ านวยความสะดวกของกองกลาง         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.52) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด               
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ ความสะดวกในการเข้าถึงบริการตามช่องทางต่าง ๆ 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และไลน์ ( X = 4.58) รองลงมาสถานที่ให้บริการเป็นระเบียบเรียบร้อย ( X = 4.49) 
และเครื่องใช้และอุปกรณ์มีความพร้อมให้บริการ ( X = 4.47) ตามล าดับ 

2.1.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการของกองกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับ              
มากที่สุด ( X = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจจากมากไปน้อย คือ มีการเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน (X = 4.54) รองลงมา มี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ( X = 4.48) และมีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม คู่มือ แบบฟอร์ม 
ที่ให้บริการของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์กองกลางที่เข้าถึงได้ง่าย (X = 4.47) ตามล าดับ 

2.1.5 ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของ
กองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
จากมากไปน้อย คือ รูปแบบกิจกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ( X = 4.63) รองลงมา
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในเวลาที่รวดเร็ว  ( X = 4.62) บริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจใน                 
ทุกรายละเอียด ( X = 4.60) และคุณภาพการให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ( X = 4.55) ตามล าดับ 
 



2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จ าแนกตามกลุ่มงาน 
ในภาพรวม พบว่า มี 2 กลุ่มงานที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

และพิธีการ, กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และมี 2 กลุ่มงานที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ กลุ่มงานสภา
คณาจารย์และพนักงาน และกลุ่มงานสารบรรณ ตามล าดับ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมาก           
ไปน้อย คือ 

 

 ล าดับที่  1  กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด X =  4.67 
ล าดับที่  2  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด   X =  4.62 
ล าดับที่  3  กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับมาก  X =  4.35 
ล าดับที่  4  กลุ่มงานสารบรรณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับมาก    X =  4.18 

  

2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ตามรายด้านแยกตามกลุ่มงาน  

2.3.1 ด้านความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.58 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.28 และกลุ่มงานสารบรรณ 
ค่าเฉลี่ย 4.12 ตามล าดับ 

2.3.2 ด้านความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกลุ่มงานกลุ่มงาน
เลขานุการผู้บริหารและพิธีการอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.62         
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.42 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.23 ตามล าดับ 
 

2.3.3 ด้านความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 
4.57 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.28 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.11 ตามล าดับ 
 

2.3.4 ด้านความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ อันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมากลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ ค่าเฉลี่ย 4.58  
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.27 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.11 ตามล าดับ 

2.3.5 ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและ  
พิธีการอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.66 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.44 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.28 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ระดับความพึงพอใจในรูปแบบรายด้านจ าแนกตามสถานภาพของผู้รับบริการ 

 

2.4.1 ผู้บริหารมีความพึงพอใจให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดมี 2 ด้าน คือ บุคลากรที่ให้บริการ  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.62 
รองลงมาด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ ค่าเฉลี่ย 4.61 ในทางตรงกันข้าม         
ให้คะแนนความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 ตามล าดับ 
 

2.4.2 อาจารย์มีความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ มากที่สุด
เป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.74 รองลงมาบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย  4.72 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนน          
ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 ตามล าดับ 

 

2.4.3 บุคลากรมีความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจมากที่สุด
เป็นอันดับแรก ที่ค่าเฉลี่ย 4.74 รองลงมาด้านบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.54 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนน
ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.42 ตามล าดับ 
 

2.4.4 นักเรียน/นักศึกษาให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดมี 2 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ  เน้นให้บริการประสานพันธกิจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.60 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจด้านสถานที่/
สิ่งอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 ตามล าดับ  

 

2.4.5 บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุดเป็นอันดับแรก 
ค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.59 
ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49
ตามล าดับ  

3.1 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ความประทับใจ (ตามความจริงที่ได้รับจากแบบประเมิน) 
จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง ผู้รับบริการได้ให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

3.1.1 กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธี ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมค าตอบ 2 ความคิดเห็น 
 

- ติดต่องานกับคุณปราโมทย์ ประทับใจมากค่ะ รวดเร็วและเป็นระบบชัดเจน พร้อมให้ค าแนะน า  
ที่ดีมากการติดต่องานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และยิ้มแย้มสุภาพมากค่ะ (1 ความคิดเห็น) 

- คุณปราโมทย์ มนัสพิทยา/เลขานุการท่านอธิการบดี เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมาก ให้ความใส่ใจ 
ในการท างาน/การติดต่อประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี (1 ความคิดเห็น)  

 

3.1.2 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมค าตอบ 1 ความคิดเห็น 
- มีค าแนะน าอย่างดีมากเสมอเลยครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ (1 ความคิดเห็น) 

3.1.3 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมค าตอบ 1 ความคิดเห็น 
- ดีเยี่ยม (1 ความคิดเห็น) 

3.1.4 กลุ่มงานสารบรรณ   ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพิ่ม  
- ควรเพ่ิมการปรับน้ าเสียงในการให้บริการ (1 ความคิดเห็น) 

******************************** 

ข 



 
สารบัญ 

 
  หน้า 
   
บทสรุปผู้บริหาร ก 

ข้อเสนอแนะ 4 กลุ่มงาน ข 

สารบัญตาราง ค 

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 1 

 วิธีการส ารวจความพึงพอใจ  3 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  กองกลาง  5 

ภาคผนวก  
 รายชื่ออนุกรรมการฝ่ายประเมิน 14 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานภายในกองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
15 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



สารบัญตาราง           หน้า 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลกลุ่มงานที่รับบริการ กองกลาง ที่รับการประเมิน 5 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความพึงพอใจต่อการ 6 
   ให้บริการของ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ภาพรวม) 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง 6 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง 7 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง 7 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง 8 
  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง 8 

ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 9 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ   
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 9 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 9 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 10 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 10 

ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ 
ตารางท่ี 13  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 10 

ตามกลุ่มงาน ในภาพรวมทั้งหมด 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบรายด้าน  11 

จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ   
ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบรายด้าน  11 

จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบรายด้าน  12 

จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบรายด้าน  12 

จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ตารางท่ี 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบรายด้าน  12 

จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ 
ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบรายด้าน  13 

จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ (ภาพรวม) 

ง 
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บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 
 
2.1  บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองกลาง  
 

ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของ           
ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 37) โดยเห็นเป็นการสมควรให้แบ่ง
หน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2550 รวมถึงการแบ่งกลุ่มงานในสังกัดกองกลาง ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1) กลุ่มงานสารบรรณ   
2) กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 3) กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน และ 4) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ให้บริการและบริหารจัดการงาน          
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประสานงานและให้การสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารและมหาวิทยาลัย           
ทั้งภายในและภายนอก  

2.2  บุคลากรของกองกลาง   

ปัจจุบัน กองกลาง มีบุคลากรทั้งหมด  31 คน ประกอบด้วย 
 

1) ข้าราชการ  3      คน 
2) พนักงานมหาวิทยาลัย  26      คน 
3) พนักงานพิเศษ  2      คน 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสังกัด 
1) ผู้อ านวยการกอง    1      คน 
2) กลุ่มงานสารบรรณ    5      คน 
3) กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ  15      คน 
4) กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน  2      คน 
5) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   7      คน 
6) หอเกียรติประวัติ    1      คน 

2.2.1 การติดต่อประสานงาน 
- หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 0-2555-2000  
- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน   

1.  ผู้อ านวยการกองกลาง   โทร  1113 
2. กลุ่มงานสารบรรณ              โทร  1112, 1107, 1168, 1153 
3. กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน  โทร  1101, 1102 
4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร  1166, 2091, 1121, 1175 
5. กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ  โทร  1111, 1011, 1012, 1013, 1015,  

 1017, 1021, 1022, 1027, 1030,  
 1034, 2251, 2253, 2257, 2290, 2801 

6. หอเกียรติประวัติ                            โทรศัพท์เคลื่อนที่  092 493 2315  
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- เว็บไซต์     :   http://pr.op.kmutnb.ac.th/about.php  
- ที่อยู่ติดต่อ  :  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
  โทรศัพท์ 0 2555 2000 โทรสาร 0 2587 4350 

  - Facebook : กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มจพ.  
ปรัชญา 

 ส่งเสริมภาพลักษณ์ สนับสนุนพันธกิจบริการ เป็นกลไกผู้บริหาร ประสานกิจกรรม  
 

ปณิธาน 
 มุ่งม่ันสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ   
 

วิสัยทัศน์ 
 กองกลาง มจพ. เป็นกลไกส าคัญในการให้บริการเป็นเลิศ เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่สากล   
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย  
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน 
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
6. ประสานงานและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
8. พัฒนากลไกและกระบวนการในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนางานบริการ 
 

อัตลักษณ์ 
 เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ   
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 มุ่งม่ันบริการ ด้วยผลงานคุณภาพ   
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านสารบรรณ การประชุมและพิธีการ การเผยแพร่ข้อมูล  
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน และส่งเสริม
งานด้านศิลปวัฒนธรรม  
 

นโยบายการบริหาร 
 ด าเนินงานตามพันธกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล          
น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะ
ของบุคลากรเพ่ือปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับการ
ให้บริการอย่างหลากหลาย สนับสนุนการบริหารงานจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
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วิธีการส ารวจความพึงพอใจ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มารับบริการจากกลุ่มงานภายในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกลุ่มงาน
ด้านต่าง ๆ ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกลางแล้วนั้น 
เพ่ือวัดคุณภาพของการให้บริการ กองกลาง และจะน าผลการประเมินฯ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มาตรฐานการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังข้อมูลนี้จะน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี โดยมีวิธีการด าเนินการส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ 

จากกลุ่มงานต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่มงานแจกแบบประเมินให้กับผู้มารับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยท าการสแกนคิวอาร์โค้ดและส่งผ่านลิงก์ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทผู้รับบริการ ดังนี้  
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ  

ได้แก่  ผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษาฯ) บุคคลที่มาติดต่อราชการ      
ทั้งภายในและบุคคลที่มาติดต่อราชการภายนอก รวมถึงผู้มาขอใช้บริการด้านพิธีการ การประชุมและการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กลุ่มงานสภาคณาจารยแ์ละพนักงาน 

ได้แก่  สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน, หัวหน้าส านักงาน และคณะกรรมการเฉพาะกิจที่บุคลากร
ของกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  

ได้แก่  เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ มจพ. , งานประชาสัมพันธ์ภายนอกของมหาวิทยาลัย และนักเรียน/นักศึกษา 
กลุ่มงานสารบรรณ 

ได้แก่  เครือข่ายงานสารบรรณคณะ / วิทยาลัย / ส านัก / สถาบัน และบุคคลภายนอกที่มาส่งเอกสาร 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จ านวน  1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ในภาพรวม 

ประกอบด้วย ประเด็นค าถาม 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
2. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
5. ด้านอื่น ๆ ตามจุดเน้นของส่วนงาน (อัตลักษณ์องค์กร) 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและประเด็นที่ควรพัฒนาของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
จากค าถามปลายเปิด จากค าถามเน้นประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล  

                 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้แต่ละกลุ่มงาน
แจกแบบประเมินให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบออนไลน์ โดยท าการสแกนคิวอาร์โค้ดและส่งผ่านลิงก์               
เริ่มด าเนินการในเดือนมีนาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 352 คน มีแบบประเมินที่สมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ได้ จ านวน 
348 คน คิดเป็นร้อยละ 99.0   
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมิน 
4.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ตอนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค านวณหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
ในภาพรวม ซึ่งเป็นแบบประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถาม 5 ด้าน ก าหนดระดับ
คะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ออกเป็น 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) ดังนี้ 
 

ระดับ     ความหมาย 
5   หมายถึง   มากที่สุด 
4   หมายถึง   มาก 
3  หมายถึง   ปานกลาง 
2  หมายถึง   น้อย 
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

5. เกณฑ์การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ให้เลือก 5 

ระดับในแต่ละข้อค าถาม  และน าข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าค่าเฉลี่ยไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยท าเป็นรายด้านและภาพรวม แล้วน าเสนอ
ในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยาย โดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของผู้รับบริการของกองกองกลาง ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

6. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ค่าร้อยละ (Percent  = %) 
2. ค่าเฉลี่ย   (Mean  = X ) 
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  กองกลาง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

----------------------------------- 
 

 กองกลาง ได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายตามล าดับ ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  ปรากฏผล ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินของข้อมูลกลุ่มงานที่รับบริการ 
  กองกลาง จากกลุ่มงานต่าง ๆ จ านวนทั้งหมด 348 คน ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทผู้รับบริการ ดังนี้  

 

 
กลุ่มงานที่รับบริการ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  นักเรียน/นักศึกษา 

 
บุคคลทั่วไป 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ 
 

 

กลุ่มงานงานสารบรรณ 
(50 คน) 

3 
 

6.0 
 

6 12.0 35 70.0 2 4.0 4 8.0 

 

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพธิีการ 
(150 คน) 

11 7.3 16 10.7 109 72.7 8 5.3 6 4.0 

 

 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
(40 คน) 

5 12.5 6 15.0 29 72.5 - - - - 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
(108 คน) 

1 .9 4 3.7 12 11.1 65 60.2 26 24.1 

 

         จากตารางที่ 1 พบว่า ประเภทของผู้ตอบแบบประเมินที่มารับบริการกองกลาง ส่วนใหญ่จากลุ่มงาน
เลขานุการผู้บริหารและพิธีการ จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 108 คน          
คิดเป็นร้อยละ 31.0, กลุ่มงานสารบรรณ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และกลุ่มงานสภาคณาจารย์ จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  ในส่วนผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นบุคลากร จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 
รองลงมาได้แก่นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 บุคคลทั่วไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 อาจารย์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  และผู้บริหาร จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 2  วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง โดยภาพรวม รายด้าน ตามกลุ่มงาน และ 
  ประเภทผู้รับบริการ 

         วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังในตารางที่ 2 - 19 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองกลาง ส ารวจเกี่ยวกับด้านการให้บริการต่าง ๆ 
ดังนี้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ  
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
  กองกลาง ในภาพรวม 
 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ในภาพรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( X = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย           
ความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ 

 

ล าดับที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง         X = 4.60 
ล าดับที่ 2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ          X = 4.58   
ล าดับที่ 3 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ        X = 4.53 
ล าดับที่ 4 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก        X = 4.52 
ล าดับที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์          X = 4.50 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ด้านกระบวนการ/ 
              ขั้นตอนในการให้บริการ ในภาพรวม 

          จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการของกองกลาง        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อยปรากฏว่า ให้บริการตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ ( X = 4.61) มี 2 รายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน/ไม่ยุ่งยาก 
และระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็วและทันเวลา ( X = 4.49) ตามล าดับ   

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
N = 348 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1.   ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.53 .50 มากที่สุด 
2.   ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.58 .49 มากที่สุด 
3.   ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.52 .53 มากที่สุด 
4.   ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.50 .54 มากที่สุด 
5.   ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ 4.60 .47 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.55 .45 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
N = 348 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน/ไม่ยุ่งยาก 4.49 .60 มาก 
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็วและทันเวลา 4.49 .58 มาก 
3. ให้บริการตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์  
   ต่อผู้รับบริการ 

4.61 .55 มากที่สุด 

รวม 4.53 .50 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ด้านบุคลากรที ่
              ให้บริการ ในภาพรวม 
 

 

 
จากตารางที ่4 พบว่า ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการของกองกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด             

( X = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจาก
มากไปน้อยปรากฏว่า ให้บริการแบบมืออาชีพ ด้วยความสุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ( X = 4.61) รองลงมามีการ
สื่อสารที่เข้าใจง่ายมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ( X = 4.58) และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ที่ให้บริการ และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ( X = 4.54) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ด้านสถานที่/ 
   สิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวม 
 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอ านวยความสะดวกของกองกลางในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.52) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ ความสะดวกในการเข้าถึงบริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์  
โทรสาร  อีเมล์  และไลน์ ( X = 4.58) รองลงมาสถานที่ให้บริการเป็นระเบียบเรียบร้อย ( X = 4.49) และ
เครื่องใช้และอุปกรณ์มีความพร้อมให้บริการ ( X = 4.47) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
N = 348 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1  ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ให้บริการ และ 
    การตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

4.54 .54 มากที่สุด 

2. ให้บริการแบบมืออาชีพ ด้วยความสุภาพ  และ 
    มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

4.61 .55 มากที่สุด 

3. มีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ที่เป็นประโยชน์    

4.58 .58 
มากที่สุด 

รวม 4.58 .49 มากที่สุด 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
N = 348 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1. สถานที่ให้บริการเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.49 .61 มาก 
2. เครื่องใช้และอุปกรณ์การท างานมีพร้อมให้บริการ 4.47 .63 มาก 
3. ความสะดวกในการเข้าถึงบริการตามช่องทางต่าง ๆ 
   เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  และไลน์ 

4.58 .57 มากที่สุด 

รวม 4.52 .53 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลางด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ในภาพรวม 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด            

( X = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความ                  
พึงพอใจจากมากไปน้อย คือ มีการเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ( X = 4.54) รองลงมา 
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ( X = 4.48) และมีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม คู่มือ 
แบบฟอร์ม ที่ให้บริการของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์กองกลางที่เข้าถึงได้ง่าย ( X = 4.47) ตามล าดับ 
  
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง ในภาพรวม 
 

 
        จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ
ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ รูปแบบกิจกรรมการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ( X = 4.63) รองลงมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ได้ในเวลาที่รวดเร็ว ( X = 4.62) บริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด ( X = 4.60) และคุณภาพ
การให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ( X = 4.55) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
N = 348 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 4.48 .61 มาก 
2. มีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม คู่มือ แบบฟอร์ม  
   ที่ให้บริการของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์กองกลางที่เข้าถึงได้ง่าย 

4.47 .64 มาก 

3. มีการเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 4.54 .60 มากที่สุด 
รวม 4.50 .54 มากที่สุด 

ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง 
N = 348 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1. คุณภาพการให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 4.55 .57 มากที่สุด 
2. บริการด้วยความเต็มใจ และใส่ใจในทุกรายละเอียด 4.60 .55 มากที่สุด 
3. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในเวลาที่รวดเร็ว 4.62 .55 มากท่ีสุด 
4. รูปแบบกิจกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
    ปัจจุบัน 

4.63 .55 มากที่สุด 

รวม 4.60 .47 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 8  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 
ในด้านที่ 1  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ   

 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

กลุ่มงานสารบรรณ 50 14.4 4.12 มาก 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 150 43.1 4.69 มากท่ีสุด 
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 40 11.5 4.28 มาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 108 31.0 4.58 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.53 มากที่สุด 
 
 
ตารางท่ี 9  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 

ในด้านที่ 2  ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

กลุ่มงานสารบรรณ 50 14.4 4.23 มาก 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 150 43.1 4.71 มากท่ีสุด 
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 40 11.5 4.42 มาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 108 31.0 4.62 มากท่ีสุด 

รวม 348 100.0 4.58 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 10  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 

ในด้านที่ 3  ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

กลุ่มงานสารบรรณ 50 14.4 4.11 มาก 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 150 43.1 4.67 มากที่สุด 
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 40 11.5 4.28 มาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 108 31.0 4.58 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.52 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 11  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 
ในด้านที่ 4  ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

กลุ่มงานสารบรรณ 50 14.4 4.11 มาก 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 150 43.1 4.58 มากที่สุด 
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 40 11.5 4.27 มาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 108 31.0 4.65 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.50 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการตามกลุ่มงาน 

ในด้านที่ 5  ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

กลุ่มงานสารบรรณ 50 14.4 4.28 มาก 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 150 43.1 4.71 มากที่สุด 
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 40 11.5 4.44 มาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 108 31.0 4.66 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.60 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 13  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 

      ตามกลุ่มงาน ในภาพรวมทั้งหมด 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

กลุ่มงานสารบรรณ 50 14.4 4.18 มาก 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 150 43.1 4.67 มากที่สุด 
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 40 11.5 4.34 มาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 108 31.0 4.62 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.55 มากที่สุด 
 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายการที่ประเมินพบประเด็นที่เห็นควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา   
จ าแนกตามรายด้านแยกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 

- ด้านความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 
4.58 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.28 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.12 ตามล าดับ 
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- ด้านความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกลุ่มงานเลขานุการ 
ผู้บริหารและพิธีการอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.62, กลุ่มงานสภา
คณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.42 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.23 ตามล าดับ 
 

- ด้านความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกลุ่มงาน 
เลขานุการผู้บริหารและพิธีการอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.57 กลุ่มงาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.28 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.11 ตามล าดับ 

 

- ด้านความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ อันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมากลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ ค่าเฉลี่ย 4.58  
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.27 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.11 ตามล าดับ 
 

- ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธี 
การอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.66 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.44 และกลุ่มงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.28 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 14  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 

ในด้านที่ 1  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ   
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

ผู้บริหาร 20 5.7 4.62 มากที่สุด 
อาจารย์ 32 9.2 4.65 มากที่สุด 
บุคลากร 185 53.2 4.48 มาก 
นักเรียน/นักศึกษา 75 21.6 4.60 มากที่สุด 
บุคคลทั่วไป 36 10.3 4.49 มาก 

รวม 348 100.0 4.53 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 15  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 

ในด้านที่ 2  ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

ผู้บริหาร 20 5.7 4.62 มากที่สุด 
อาจารย์ 32 9.2 4.72 มากที่สุด 
บุคลากร 185 53.2 4.54 มากที่สุด 
นักเรียน/นักศึกษา 75 21.6 4.63 มากที่สุด 
บุคคลทั่วไป 36 10.3 4.56 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.58 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 16  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 
ในด้านที่ 3  ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

ผู้บริหาร 20 5.7 4.62 มากที่สุด 
อาจารย์ 32 9.2 4.64 มากที่สุด 
บุคลากร 185 53.2 4.45 มากที่สุด 
นักเรียน/นักศึกษา 75 21.6 4.56 มากที่สุด 
บุคคลทั่วไป 36 10.3 4.60 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.52 มากที่สุด 
 
 

ตารางท่ี 17  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 
ในด้านที่ 4  ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

ผู้บริหาร 20 5.7 4.53 มากที่สุด 
อาจารย์ 32 9.2 4.60 มากที่สุด 
บุคลากร 185 53.2 4.42 มากที่สุด 
นักเรียน/นักศึกษา 75 21.6 4.63 มากที่สุด 
บุคคลทั่วไป 36 10.3 4.52 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.50 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 18  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 

ในด้านที่ 5  ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

ผู้บริหาร 20 5.7 4.61 มากที่สุด 
อาจารย์ 32 9.2 4.74 มากที่สุด 
บุคลากร 185 53.2 4.56 มากที่สุด 
นักเรียน/นักศึกษา 75 21.6 4.63 มากที่สุด 
บุคคลทั่วไป 36 10.3 4.59 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.60 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 19  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกลาง โดยจ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ 
ในภาพรวมทั้งหมด 
 

ประเภทผู้รับบริการ 
จ านวน  
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
( X ) 

แปลความหมาย 

ผู้บริหาร 20 5.7 4.60 มากที่สุด 
อาจารย์ 32 9.2 4.67 มากที่สุด 
บุคลากร 185 53.2 4.49 มากที่สุด 
นักเรียน/นักศึกษา 75 21.6 4.61 มากที่สุด 
บุคคลทั่วไป 36 10.3 4.55 มากที่สุด 

รวม 348 100.0 4.55 มากที่สุด 
 
 
 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายการที่ประเมินพบประเด็นที่เห็นควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา จ าแนก
ตามสถานภาพของผู้รับบริการ ดังนี้ 

- ผู้บริหารมีความพึงพอใจให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดมี 2 ด้าน คือ บุคลากรที่ให้บริการ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.62 
รองลงมาด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ ค่าเฉลี่ย 4.61 ในทางตรงกันข้าม         
ให้คะแนนความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 ตามล าดับ 

- อาจารย์มีความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ 
มากที่สุดเป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.74 รองลงมาบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.72 ในทางตรงกันข้าม           
ให้คะแนนความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 ตามล าดับ 

- บุคลากรมีความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ
มากที่สุดเป็นอันดับแรก ที่ค่าเฉลี่ย 4.74 รองลงมาด้านบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.54 ในทางตรงกันข้าม
ให้คะแนนความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.42 ตามล าดับ 

- นักเรียน/นักศึกษาให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดมี 2 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.60 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจด้านสถานที่/
สิ่งอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 ตามล าดับ  

- บุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุดเป็นอันดับแรก 
ค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการประสานพันธกิจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.59 
ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49
ตามล าดับ  
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รายช่ืออนุกรรมการฝ่ายประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง 
 
 

 
1. นางรัชนี   แดงเสริมศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาววิไลวรรณ  หาดี   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวพัทธนันท์  กิ่งกาญจนวงศ์  อนุกรรมการ 
4. นายบุกเบิก   แสงประทุม  อนุกรรมการ   
5. นางศศิกาญจน์  แก้วคงคา  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี    

 

เรียน    ผู้ตอบแบบประเมิน 
         แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง เพื่อสนองตอบความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเอกลักษณ์กองกลางที่ว่า “ภาพลักษณ์มาตรฐาน ประสานฉับไว  ใส่ใจบริการ” โดยมี
ประเด็นการประเมินต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบประเมินและกลุ่มงานกองกลาง ที่รับการประเมิน 
1.1 สถานภาพของท่าน 

   1) ผู้บริหาร    2) อาจารย์        3) บุคลากร          4) นักเรียน/นักศึกษา       5) บุคคลทั่วไป 
1.2 กลุ่มงานประเมิน 
 1) กลุ่มงานสารบรรณ   2) กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์   3) กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน    
 4) กลุ่มงานเลขานุการผูบ้ริหารและพิธีการ  

ส่วนที่ 2   การประเมินความพงึพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มงาน  
 

 ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็นทีป่ระเมิน มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ      
1.1  ขั้นตอนการให้บริการไม่ซบัซ้อน/ไม่ยุ่งยาก       
1.2  ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็วและทันเวลา      
1.3  ให้บริการตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ      

ด้านที่ 2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ      
2.1  ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ให้บริการ และการตอบ 

ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
     

2.2  ให้บริการแบบมืออาชพี ด้วยความสุภาพ และมีมนุษยส์ัมพันธท์ี่ดี      
2.3  มีการสื่อสารท่ีเข้าใจง่าย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ท่ีเป็นประโยชน์    
     

ด้านที่ 3 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก      
3.1  สถานที่ให้บริการเป็นระเบียบเรียบร้อย      
3.2  เครื่องใช้และอุปกรณ์มคีวามพร้อมให้บริการ      
3.3  ความสะดวกในการเข้าถึงบริการตามช่องทางต่าง ๆ  

เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล ์ และไลน์ 
     

ด้านที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์      
4.1  มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย      
4.2  มีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม คู่มือ แบบฟอร์ม  

ท่ีให้บริการของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์กองกลางท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
     

4.3  มีการเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน      
ด้านที่ 5 ด้านอัตลักษณ์ของกองกลาง คือ เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ      

5.1  คุณภาพการให้บริการเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ      
5.2  บริการด้วยความเต็มใจ และใส่ใจในทุกรายละเอียด      
5.3  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว      
5.4  รูปแบบกิจกรรมการให้บริการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน      

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………….………………………..…… 
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