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บทสรุปผู้บรหิาร 

 

 การประเมินความคิดเห็นระดับการรับรู ้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ

ในเรื่องความสำคัญของภาพลักษณ์ขององค์กร ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อสะท้อน

ความพึงพอใจความน่าเชื ่อถือของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้

ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จใน

การปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน อันส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร 3) เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สามารถนำไปปฏิบั ติได้จริง 

และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในการเป็นนักสื่อสารที่ดี  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น กลุ่ม

ชุมชน, ผู้ใชผ้ลงานวิจัย,ประชาชนทั่วไป,ประชาชนที่รับบรกิารกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ ตอนที่ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ใช้บริการ ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (สสสร.)  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและ โดยทำการวิเคราะห์จากจำนวนแบบสอบถามที่ตอบ แบบ 

Online จำนวน 100 คน  จากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยผู้ตอบแบบ

ประเมินส่วนผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นเพศชาย 

จำนวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.00 

อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 34 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และอายุ

35 – 44 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และช่วงอายุ 45 – 54 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14.00 ตามลำดับ 

ประเภทผู้รับบริการ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ผู้ใช้ผลงานวิจัย  

จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.00   ประชาชนโดยรอบมหาวทิยาลัย จำนวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00    และหน่วยงาน

ภาครัฐ / เอกชน จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 

100.00  
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 ผลการประเมินพบว่า  โดยภาพรวม ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของ

หน่วยงาน ในภาพรวมจำแนกตามกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 

0.04 คิดเป็นรอ้ยละ 98.12) เมื่อพจิารณารายข้อ พบกว่า ผูใ้ช้งานวิจัย  อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 

4.96 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.25 คิดเป็นร้อยละ 99.20)  รองลงมากลุ่มหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 

(ที่ค่าเฉลี่ย 4.95 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.24 คิดเป็นรอ้ยละ 99.00) ตามลำดับ



3 Suan Sunandha Rajaphat University 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 

ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้คำนึงถึงความสำคัญของการเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยมี

ภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ในความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการเพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ 

ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง และเพื่อการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว โดยต้อง

วางรากฐานในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรให้มั่นคง โดยจะต้องมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องทั้งปี

และตลอดไป และที ่สำคัญการประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรวดเร็ว ต้องคิดให้เกิดกิจกรรมที่

สร้างสรรค์ กิจกรรมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร  นอกจากนี้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรมีปัจจัยที่

สำคัญในการผลักดันสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้บริหาร การบริการสินค้า การบริหาร

วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม ความเป็นมืออาชีพของผู ้ปฏิบัติ ความ

รับผิดชอบขององค์กร การริเริ่มสร้างสรรค์ด้านวิชาการ และเทคโนโลยี ที่จะเข้ามีส่วนช่วยเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) และที่สำคัญพนักงานจะต้องมี

ใจอีกด้วย  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการในเรื่องความสำคัญของภาพลักษณ์ขององค์กร ความ

พึงพอใจ ตลอดจนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความพึงพอใจความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อให้บุคลากรผูป้ฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน อัน

ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร 

3. เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในการเป็นนักสื่อสารที่ดี 
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ขอบเขตการประเมิน 

สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่ นักเรียน/นักศกึษา ผูใ้ช้งานวิจัย ผูใ้ชป้ระชาชนที่รับบริการ

กับมหาวิทยาลัย ประชาชนโดยรอบมหาวทิยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน จำนวน 100 คน 

 2. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการ

ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2โดยการสำรวจขอ้มูลระบบออนไลน์วันที่ 1 – 

31 สิงหาคม 2563  

 3. การสร้างแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้รับบริการสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรูปแบบคำถามแบบ

ปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 แบบสำรวจส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประเภทผู้รับบริการของผู้ใช้บริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 แบบสำรวจส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ และบริการของสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย ด้าน

องค์การ ด้านพนักงาน และด้านบริการ  

 แบบสำรวจส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิด ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ

ดำเนนิการสรา้งภาพลักษณ์ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 
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หลักเกณฑ์การแปลผล 

 การแปลผลคะแนนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีระดับการรับรู้มากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้มาก 

  คา่เฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้น้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 2  

ผลการสำรวจ................................ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

 การสำรวจการรับรูภ้าพลักษณ์และคุณภาพการให้บรกิารของหน่วยงาน มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ของผู้ตอบแบบประเมินโดยจำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 

  ตารางที่ 1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุม่ผู้รับบริการ) 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (N=100) ร้อยละ 

1) เพศ   

 ชาย 42 42.00 

 หญิง 58 58.00 

2) อายุ    

 ต่ำกว่าหรอืเท่ากับ 24 ปี 34 34.00 

 25 - 34 ปี 10 10.00 

 35 – 44 ปี 32 32.00 

 45 – 54 ปี 14 14.00 

 55 ปีขึ้นไป 10 10.00 

3) ประเภทผู้รับบรกิาร   

      นักเรยีน/นักศึกษา 20 20.00 

      ผู้ใชผ้ลงานวิจัย 20 20.00 

      ประชาชนที ่ร ับบริการกับ

มหาวิทยาลัย 

20 20.00 

      ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ

มหาวิทยาลัย 

20 20.00 

      หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 20 20.00 

รวม 100 100.00 
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 จากตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 58 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.00 และเป็นเพศชาย จำนวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.00 

 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 34 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.00 และอายุ

35 – 44 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และช่วงอายุ 45 – 54 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14.00 ตามลำดับ 

 ประเภทผู้รับบริการ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ผู้ใช้ผลงานวิจัย  

จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.00   ประชาชนโดยรอบมหาวทิยาลัย จำนวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00    และหน่วยงาน

ภาครัฐ / เอกชน จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับการรับรู้................................ระดับหน่วยงาน 

 การสำรวจการร ับร ู ้ภาพล ักษณ์และค ุณภาพการให ้บร ิการของหน ่วยงาน สามารถสรุป 

ระดับหน่วยงาน ตามกลุ่มผู้รับบรกิาร ดังนี้ 

ตาราง 2.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (นักเรยีน/นักศึกษา) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ร้อยละ 
การแปล

ผล 

ด้านองค์การ 

1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ 4.88 0.40 97.52 มากที่สุด 

2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.90 0.23 97.94 มากที่สุด 

3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 

4.84 0.47 96.74 มากที่สุด 

ด้านพนักงาน 

4) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

เป็นอย่างดี 

4.85 0.44 97.00 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ใน

การให้บริการ 

4.85 0.44 97.03 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.86 0.43 97.28 มากที่สุด 

ด้านบริการ 

7) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา 

4.85 0.45 96.91 มากที่สุด 

8) ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค 4.87 0.42 97.35 มากที่สุด 

9) มกีารใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.82 0.44 96.49 มากที่สุด 

10) มีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ดว้ยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.87 0.42 97.37 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.33 97.40 มากที่สุด 
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 จากตาราง 2.1 พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู้ภาพลักษณ์และ

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4 .87 มีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่ 0.33 คิดเป็นร้อยละ 97.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบกว่า ด้านพนักงาน เป็นหน่วยงานที่มี

ความมั่นคงเชื่อถือได้ อยู่ในระดับมากที่สุด  (ที่ค่าเฉลี่ย 4.88  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.40  คิดเป็น

ร้อยละ 97.52) รอง ด้านบริการ มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และ

เข้าใจง่าย (ที่ค่าเฉลี่ย 4.87 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.42  คิดเป็นร้อยละ 97.37) และ ด้านพนักงาน 

พนักงานมีความรู ้ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ

ผูร้ับบริการ (ที่ค่าเฉลี่ย 4.86 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.43 คิดเป็นรอ้ยละ 97.28) ตามลำดับ   
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ตาราง 2.2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มผู้ใช้ผลงานวิจัย) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ร้อยละ 
การแปล

ผล 

ด้านองค์การ 

1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ 4.89 0.37 97.81 มากที่สุด 

2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.81 0.45 96.25 มากที่สุด 

3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 

4.85 0.44 97.07 มากที่สุด 

ด้านพนักงาน 

4) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

เป็นอย่างดี 

4.87 0.40 97.33 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ใน

การให้บริการ 

4.87 0.41 97.33 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.88 0.39 97.63 มากที่สุด 

ด้านบริการ 

7) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา 

4.86 0.41 97.24 มากที่สุด 

8) ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค 4.88 0.39 97.67 มากที่สุด 

9) มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.84 0.42 96.73 มากที่สุด 

10) มีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ดว้ยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.89 0.38 97.74 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.96 0.25 99.20 4.96 
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 จากตาราง 2.2 พบว่า กลุ่มผู้ใชบ้ริการกลุ่มผูใ้ช้ผลงานวิจัย มีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพ

การให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.96 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ที่ 0.25 คิดเป็นร้อยละ 99.20) เมื่อพจิารณารายข้อ พบกว่า ด้านองค์การ เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง

เชื่อถือได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.89 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.37  คิดเป็นรอ้ยละ 97.81)   

รองลงมา ด้านบริการ  มีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย  (ที่

ค่าเฉลี่ย 4.89  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.38 คิดเป็นร้อยละ 97.74) และด้านพนักงาน พนักงานมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ (ที่ค่าเฉลี่ย 4.88  มีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานที ่0.39 คิดเป็นรอ้ยละ 97.63) ตามลำดับ 
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ตาราง 2.3 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มประชาชนที่รับ

บริการกับมหาวิทยาลัย) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ร้อยละ 
การแปล

ผล 

ด้านองค์การ 

1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ 4.89 0.41 97.73 มากที่สุด 

2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.81 0.45 96.25 มากที่สุด 

3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 

4.85 0.44 97.01 มากที่สุด 

ด้านพนักงาน 

4) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

เป็นอย่างดี 

4.86 0.41 97.25 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ใน

การให้บริการ 

4.86 0.42 97.27 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.88 0.40 97.54 มากที่สุด 

ด้านบริการ 

7) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา 

4.86 0.42 97.17 มากที่สุด 

8) ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค 4.88 0.39 97.59 มากที่สุด 

9) มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.84 0.42 96.70 มากที่สุด 

10) มีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ดว้ยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.88 0.39 97.62 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.88 0.29 97.60 มากที่สุด 
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จากตาราง 2.3 พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย มีการรับรู้

ภาพลักษณ์และคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.29 คิดเป็นร้อยละ 97.60) เมื่อพิจารณารายข้อ พบกว่า ด้านองค์การ เป็น

หน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.89 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 

0.41  คิดเป็นร้อยละ 97.73)   รองลงมา ด้านบริการ  มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย  (ที่ค่าเฉลี่ย 4.88  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.39 คิดเป็นรอ้ยละ 97.62) 

และด้านพนักงาน พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ

ผูร้ับบริการ (ที่ค่าเฉลี่ย 4.88  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที ่0.40 คิดเป็นรอ้ยละ 97.54) ตามลำดับ 
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ตาราง 2.4 ระดับการรับรู ้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ ่มประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ร้อยละ 
การแปล

ผล 

ด้านองค์การ 

1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 4.89 0.37 97.80 มากที่สุด 

2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.81 0.45 96.24 มากที่สุด 

3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 

4.85 0.45 97.01 มากที่สุด 

ด้านพนักงาน 

4) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

เป็นอย่างดี 

4.86 0.42 97.25 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ใน

การให้บริการ 

4.87 0.41 97.33 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.88 0.39 97.61 มากที่สุด 

ด้านบริการ 

7) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา 

4.86 0.42 97.23 มากที่สุด 

8) ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค 4.86 0.39 97.66 มากที่สุด 

9) มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.84 0.42 96.76 มากที่สุด 

10) มีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ดว้ยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.89 0.39 97.72 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.31 97.40 มากที่สุด 
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จากตาราง 2.4 พบว่า กลุ่มประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพ

การให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.87 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ที่ 0.31 คิดเป็นร้อยละ 97.40) เมื่อพจิารณารายข้อ พบกว่า ด้านองค์การ เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง

เชื่อถือได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.89 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.37  คิดเป็นรอ้ยละ 97.80)   

รองลงมา ด้านบริการ  มีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเขา้ใจง่าย  (ที่

ค่าเฉลี่ย 4.89  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.39 คิดเป็นร้อยละ 97.72) และด้านพนักงาน พนักงานมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ (ที่ค่าเฉลี่ย 4.88  มีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานที ่0.39 คิดเป็นรอ้ยละ 97.61) ตามลำดับ 
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ตาราง 2.5 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ / เอกชน) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ร้อยละ 
การแปล

ผล 

ด้านองค์การ 

1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ 4.88 0.40 97.56 มากทีสุ่ด 

2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.80 0.47 96.00 มากที่สุด 

3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 

4.84 0.47 96.79 มากที่สุด 

ด้านพนักงาน 

4) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

เป็นอย่างดี 

4.85 0.44 97.04 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ใน

การให้บริการ 

4.85 0.44 97.07 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.87 0.42 97.32 มากที่สุด 

ด้านบริการ 

7) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา 

4.85 0.44 96.95 มากที่สุด 

8) ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค 4.87 0.42 97.39 มากที่สุด 

9) มกีารใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.83 0.44 96.54 มากที่สุด 

10) มีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ดว้ยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.87 0.42 97.41 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.95 0.24 99.00 มากที่สุด 
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 จากตาราง 2.5 พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน มีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการ

ให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.95 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 

0.24 คิดเป็นร้อยละ 99.00) เมื่อพิจารณารายข้อ พบกว่า ด้านองค์การ เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง

เชื่อถือได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.40 คิดเป็นรอ้ยละ 97.56)   

รองลงมา ด้านบริการ  มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย อยู่

ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.87 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.42 คิดเป็นร้อยละ 97.41) และด้าน

พนักงาน พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ อยู่

ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.87 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.42 คิดเป็นรอ้ยละ 97.32) ตามลำดับ 
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ตาราง 2.6 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ในภาพรวม

จำแนกตามกลุ่ม ดังนี ้

กลุ่ม ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

1)       นักเรียน/นักศึกษา  4.87 0.33 97.40 มากที่สุด 

2)       ผูใ้ช้งานวิจัย 4.96 0.25 99.20 มากที่สุด 

3)      ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย 4.88 0.29 97.60 มากที่สุด 

4)       ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 4.87 0.31 97.40 มากที่สุด 

5)      หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 4.95 0.24 99.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.91 0.04 98.12 มากที่สุด 

  

จากตาราง 2.5 พบว่า ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ใน

ภาพรวมจำแนกตามกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.04 คิดเป็น

ร้อยละ 98.12) เมื่อพิจารณารายข้อ พบกว่า ผู้ใช้งานวิจัย  อยู่ในระดับมากที่สุด (ที่ค่าเฉลี่ย 4.96 มีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.25 คิดเป็นร้อยละ 99.20)  รองลงมากลุ่มหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน (ที่ค่าเฉลี่ย 

4.95 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.24 คิดเป็นรอ้ยละ 99.00) ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ.................................. 
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