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รายงานผลส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ าไตรมาสที ่1  (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

 
รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563) เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามโดยสอบถามจากผู้รับบริการจากคณะเทคโนโลยีการจัดกา ร 
ประกอบด้วย บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ นักศึกษา บุคคลภายนอก ผู้ปกครองนักศึกษา   ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังส้ิน 81 คน โดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ความพึงพอใจต่อส่ิง
อ านวยความสะดวก และความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ท้ังนี้เพื่อต้องการทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการรับบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการท างานของบุคลากร รวมถึงแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน การ
ท างานและพัฒนาการใหบ้ริการบุคคลผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 
– ธันวาคม 2563) คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งมุ่งศึกษาขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไป ไ ด้แก่  ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 

2. ข้อมูลเกีย่วกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ โดย
มีจ านวนข้อค าถามวัดระดับความพึงพอใจ จ านวนท้ังส้ิน 20 ข้อ โดยแยกเป็น 5 ประเด็น  ได้แก่ 

    2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  จ านวน   4  ข้อ 
2.2  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  จ านวน   4  ข้อ 
2.3  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  จ านวน   4  ข้อ 
2.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก  จ านวน   4  ข้อ 
2.5 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  จ านวน   4  ข้อ   

                 ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ง                        
ก าหนดคะแนนไว้ดังนี ้
                      ระดับ  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด            
                      ระดับ  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก                    
                      ระดับ  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง          
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                      ระดับ  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย                   
                      ระดับ  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ส าหรับการแปรผลค่าคะแนนเฉล่ีย ใช้หลักเกณฑ์การแปรผลค่าเฉล่ียในการให้ความหมายคะแนน
เฉล่ียของระดับคะแนนเพื่อก าหนดระดับความคิดเห็น  (กัลยา วานิชย์บัญชา.2545:45) แสดงคะแนนเฉล่ียได้
ดังนี้ 
  4.21 – 5.00 แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
  2.61 – 3.40 แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง 
  1.81 -  2.60 แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.80 แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

การประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ของผู้รับบริการจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ปีงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)  มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 17 21.00 
     2) หญิง 79 79.00 

รวม 81 100 
2. อาย ุ   
     1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 34 42.00 
     2) 21 – 30  ปี 14 17.30 
     3) 31 – 40  ปี 
     4) 41 – 50  ปี 
     5) 51 – 60  ปี 

23 
9 
1 

28.40 
11.10 
1.20 

รวม 81 100 
3. ระดับการศึกษา   
     1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 42 51.80 
     2) ปริญญาตรี 16 19.80 
     3) สูงกว่าปริญญาตร ี 23 28.40 

รวม 81 100 
4. สถานภาพ 
    1) บุคลากรสายวิชาการ 
    2) บุคลากรสายสนับสนุน 
    3) นักศึกษา 
    4) บุคคลภายนอก/ผู้ปกครองนักศึกษา 

 
17 
12 
43 
9 

 
21.00 
14.80 
53.10 
11.10 

รวม 81 100 
 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 81  คนพบว่า  

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
21.00 

 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ 
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.40  อายุระหว่าง 21– 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.30 อายุระหว่าง 
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41- 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.10  และท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด คืออายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ตามล าดับ  

 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
51.80  รองลงมาได้แก่ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 28.40  และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
14.80 ตามล าดับ 

 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.10 รองลงมา
บุคลากรสายวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 21.00 บุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 14.80  และเป็น
บุคคลภายนอก/ผู้ปกครองนักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 11.10 ตามล าดับ 

 

2. ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อการคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ 
 

ตาราง 2  แสดงค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
   

 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ x  S.D. 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 

แปล
ความหมาย 

1. ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ 4.25 .504 85.00 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 4.32 .390 86.40 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.73 .325 94.60 มากที่สุด 
4. 
5. 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4.32 
4.66 

.456 

.273 
86.40 
93.20 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 รวม 4.45 .243 89.00 มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 
89.00 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 94.60  รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ     
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.66  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 93.20  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ และ ความ    
พึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.32  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 และด้านท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ร้อยละค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  85.00  ซึ่งสามารถจ าแนกความพึงพอใจในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้    
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ตาราง 3  แสดงค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ x  S.D. 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ     
1.1  มีผังล าดับข้ันตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.60 .563 92.00 มากที่สุด 
1.2 ข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.15 .679 83.00 มาก 
1.3 การแจ้งข้อมูลระเบียบ  ประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน 
     แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 

4.16 .726 83.20 มาก 

1.4 ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 4.09 .693 81.00 มาก 
รวม 4.25 .504 85.00 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25   
ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 85.00 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับ
ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 92.00 
รองลงมา ความพึงพอใจต่อการการแจ้งข้อมูลระเบียบ  ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน แบบฟอร์มเข้าใจง่าย
และสะดวกในการกรอกข้อมูล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.20 มีความพึงพอใจต่อขั้นตอน
การให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.00
และความพึงพอใจเรื่องขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09     
ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.00 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สรุปข้อมูลโดย  ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

ตาราง 4  แสดงค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ x  S.D. 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ     
2.1  มีช่องทางการให้บริการด้านสอบถามข้อมูลต่างๆ หลากหลาย 
      ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Facebook Line ฯลฯ 

4.15 .726 83.00 มาก 

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้ด้วยความสะดวก 
      รวดเร็ว 

4.28 .530 85.60 มากที่สุด 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line หนังสือเวียน 

4.59 .494 91.80 มากที่สุด 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ Facebook  Line 

4.28 .617 85.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 .390 86.40 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32   
ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line หนังสือเวียน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  91.80  รองลงมา มีความพึงพอใจต่อสามารถรับบริการผ่านช่อง
ทางการให้บริการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และความพึงพอใจต่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ Facebook  Line  มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.28  ร้อยละค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 85.60 และความพึงพอใจเรื่องมีช่องทางการให้บริการด้านสอบถามข้อมูลต่างๆ หลากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Facebook Line ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.00 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปข้อมูลโดย  ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

ตาราง 5  แสดงค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ x  S.D. 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ     
3.1  ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยย้ิม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 4.81 .391 96.20 มากที่สุด 
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 

4.68 .470 93.60 มากที่สุด 

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

4.79 .410 95.80 มากที่สุด 

3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา   
      อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

4.64 .482 92.80 มากท่ีสุด 

รวม 4.73 .325 94.60 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 5  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73  
ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 94.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีมี
ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  
96.20  รองลงมา มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 95.80 ความพึงพอใจเรื่องเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 93.60 
และความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 92.80 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปข้อมูลโดย  ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

ตาราง 6  แสดงค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ x  S.D. 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก     
4.1 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ   
     ห้องน้ า ที่น่ังคอยรับบริการ น้ าด่ืม 

4.32 .609 86.40 มากที่สุด 

4.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 4.33 .612 86.60 มากที่สุด 
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 4.46 .742 89.20 มากที่สุด 
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
     สะดวก เหมาะสม 

4.17 .543 83.40 มาก 

รวม 4.32 .456 86.40 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 6  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.32  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านมี
เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  
89.20  รองลงมา มีอาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33  ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.60  ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ  ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
น้ าด่ืม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 และความพึงพอใจเรื่องการจัดผังการให้บริการ 
และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  83.40 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปข้อมูลโดย  ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

ตาราง 7  แสดงค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ x  S.D. 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ     
5.1  ได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.20 .600 84.00 มาก 
5.2  ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.85 .450 97.00 มากกที่สุด 
5.3  ความถูกต้องครบถ้วนของงาน (ไม่ผิดพลาด) 4.80 .431 96.00 มากที่สุด 
5.4  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของ 
      หน่วยงาน 

4.81 .477 96.20 มากท่ีสุด 

รวม 4.66 .273 93.20 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 7  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.66 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 93.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  97.00  รองลงมา มีความ  
พึงพอใจโดยภาพรวมท่ีได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 
96.20 ความพึงพอใจเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงาน (ไม่ผิดพลาด)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80  ร้อยละค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 96.00 และความพึงพอใจเรื่องได้รับการบริการท่ีตรงตามความต้องการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ  84.00 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปข้อมูลโดย  ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

สรุปผลความพึงพอใจ 
 
สรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปงีบประมาณ 2563 สามารถสรุปผลเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.00 ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00  มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.80  ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.10  
 

2. ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อการคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยี

การจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 89.00 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.73  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 94.60 รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
4.66  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 93.20 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ และ ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.32  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 และด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  85.00         
ซึ่งสามารถจ าแนกความพึงพอใจในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้    

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 85.00 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับขั้นตอน และ
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 92.00 รองลงมา ความ    
พึงพอใจต่อการการแจ้งข้อมูลระเบียบ  ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกใน
การกรอกข้อมูล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.20 มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
มีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.00และความ   
พึงพอใจเรื่องขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09  ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.00 ตามล าดับ 
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2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line หนังสือเวียน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.59  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  91.80  รองลงมา มีความพึงพอใจต่อสามารถรับบริการผ่านช่องทางการ
ให้บริการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และความพึงพอใจต่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ Facebook  Line  มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.28  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 
85.60 และความพึงพอใจเรื่องมีช่องทางการให้บริการด้านสอบถามข้อมูลต่างๆ หลากหลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Facebook Line ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.00 
ตามล าดับ 

2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73  ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 94.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีมีความ
สุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  96.20  
รองลงมา มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 95.80 ความพึงพอใจเรื่องเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 93.60 และความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 92.80 ตามล าดับ 

2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  89.20  
รองลงมา มอีาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33  ร้อยละค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 86.60  ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ  ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ น้ าด่ืม  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.40 และความพึงพอใจเรื่องการจัดผังการให้บริการ และการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  83.40 ตามล าดับ 
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2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ระ ดับความพึ งพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ           
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 
ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 93.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการได้รับ
บริการท่ีคุ้มค่า คุ้มประโยชน์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ  97.00  รองลงมา มีความ      
พึงพอใจโดยภาพรวมท่ีได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากับ 
96.20 ความพึงพอใจต่อความถูกต้องครบถ้วนของงาน (ไม่ผิดพลาด)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80  ร้อยละค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 96.00 และความพึงพอใจเรื่องได้รับการบริการท่ีตรงตามความต้องการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 ร้อยละ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 84.00 ตามล าดับ 

 
 
 
 

       

 


