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บทสรุปผูบรหิาร 

 

 การประเมินความคิดเห็นการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของคณะเทคโนโลยี

อุ ต ส าห ก รรม  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า  ป ระ จํ าป งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 3  

มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินการรับรูของผูรับบริการในเรื่องความสําคัญของ

ภาพลักษณขององคกร ความพึงพอใจ ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ เพื่อสะทอนความพึงพอใจความ

นาเช่ือถือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพื่อใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการ สื่อสารประชาสัมพันธซึ่ง

เปนเคล็ดลับสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหนวยงาน อันสงผลถึงภาพลักษณที่ดีของ

องคกร 3) เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจดานเทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธที่ 

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถพัฒนาตนเองใหเกดิทักษะในการเปนนักสื่อสารที่ดี ประชากรที่

ใชในการศึกษาเปน นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผูใชผลงานวิจัย ประชาชนที่รับ

บรกิารกับมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ภาครัฐ / เอกชน เครื่องมือที่ใชในการศกึษาเปนแบบสอบถาม ซึ่ง

แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบรกิาร  ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับระดับการรับรู

ภาพลักษณของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   

 โดยทําการวิเคราะหจากจํานวนแบบสอบถามที่ตอบแบบ Online จํานวน 100 คน  จากกลุม

ตัวอยาง ทั้งสิ้น 100 คน  คิดเปนรอยละ 99.99 โดยผูตอบแบบประเมินสวนเปนกลุมนักเรียน / 

นักศึกษา ผลการประเมินพบวา  โดยภาพรวม กลุมผูใชผลงานวิจัย มีระดับการรับรูภาพลักษณของ

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.82) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ลําดับแรก 

กลุมเจาหนาที่ภาครัฐ/เอกชน อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.82 ) รองลงมา กลุมประชาชนผูรับบริการ

กับมหาวทิยาลัย อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.81)   
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สวนที่ 1  

ขอมูลท่ัวไป 

ความเปนมา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดคํานึงถงึความสําคัญของการ

เสริมสรางใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดี (Good Image) ในความรูสึกนึกคิดของผูรับบริการเพื่อผล

แหงช่ือเสียง ความเช่ือถือศรัทธาจากผูรับบริการเพื่อผลแหงช่ือเสียง ความเช่ือถือ เช่ือม่ันและศรัทธา

จากผูรับบรกิารที่มตีอคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปาหมายของการ

ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดการรับรูนั้นตองทําเพื่อกอ ปองกัน และเพื่อการแกไขอยาง

ตอเนื่องและหวังผลระยะยาว ตองวางรากฐานในการสรางภาพลักษณใหแกองคกรใหม่ันคง โดยจะตอง

มีแผนการดําเนินงานตอเนื่องทั้งปและตลอดไป  และที่สําคัญการประชาสัมพันธจะตองมีความรวดเร็ว 

ตองคิดใหเกิดกิจกรรมที่สรางสรรคกิจกรรม มีความแปลกใหม ไมเหมือนใคร ทั้งนี้หากมีขอจํากัดใน

เรื่องของงบประมาณก็ใหใชแรงมากกวาเงิน จึงจะเปนการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณที่มี

ประสทิธภิาพอยางยั่งยนื 

  นอกจากนี้ ภาพลักษณที่ดีขององคกรมีปจจัยที่สําคัญในการผลักดันสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้น ไม วา

จะเปนดานผูบริหาร การบริการสินคา การบริหารวัฒนธรรมองคกร การปฏิบัติตอสังคมแวดลอม 

ความเปนมืออาชีพของผูปฏิบัติ ความรับผิดชอบขององคกร การริเริ่มสรางสรรคดานวิชาการและ

เทคโนโลยี ที่จะเขามามีสวนชวยเสริมสรางภาพลักษณ รวมถึง การพัฒนา บุคลากร ความรับผิดชอบ

ตอสังคม(CSR) และที่สําคัญพนักงานจะตองมใีจอกีดวย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินการรับรูของผูรับบริการในเรื่องความสําคัญของภาพลักษณขององคกร ความ

พึงพอใจ ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ เพื่อสะทอนความพึงพอใจความนาเช่ือถือของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัตงิานประชาสัมพันธไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการ 

สื่อสารประชาสัมพันธซึ่งเปนเคล็ดลับสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหนวยงาน อัน

สงผลถงึภาพลักษณที่ดขีององคกร  

3. เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมคีวามรูความเขาใจดานเทคนคิการสื่อสารประชาสัมพันธที ่

สามารถนําไปปฏบิัตไิดจรงิ และสามารถพัฒนาตนเองใหเกดิทักษะในการเปนนักสื่อสารที่ด ี
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ขอบเขตการประเมนิ 

 สํารวจการรับรูภาพลักษณและการบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ที่ 2 

ระเบยีบวธิีวจัิย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก 1.นักเรียน/นักศึกษา 2.ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย   

3.ผูใชผลงานวิจัย 4.ประชาชนที่รับบริการกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนสุนันทา และ5.หนวยงานภาครัฐ / เอกชน  

 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการ

รับรูภาพลักษณและบริการ รอบที่ 2 ตั้งแตเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563  หลังจากที่ไดมีการ

เผยแพรขาวสาร ขอมูล กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมจึงไดดําเนินการสํารวจการรับรูภาพลักษณและบริการ และไดวิเคราะหและประมวลผล

ทางสถติิ โดยการวเิคราะหและแปรผลคะแนนไดหาคารอยละ จะยดึหลักเกณฑในการวัดระดับการรับรู

ภาพลักษณและบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดมีการประมวลผล

ขอมูลจากโปรแกรม SPSS/PC  

 

 3. การสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการสํารวจการรับรูภาพลักษณบริการของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีรูปแบบเปนแบบปลายเปด ประกอบดวย 

ขอความที่เปนคําถามและมีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบขอที่ตรงตามความเปนจริง โดยแบงออกเปน 3 

สวน โดยเครื่องมอืดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญเปนที่เรยีบรอยแลว 

 แบบสํารวจสวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล จํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ อายุ และ

ประเภทผูรับบริการของผูใชบริการหรือมีสวนเกี่ยวของกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 แบบสํารวจสวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นการรับรูภาพลักษณและบริการของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี 1.นักเรยีน/นักศึกษา 2.ประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย  3.ผูใชผลงานวิจัย 4.ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และ5.เจาหนาที่ภาครัฐ / เอกชน  แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานองคการ  ดานพนักงาน และดาน

บริการ มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด แทนที่ดวยตัวเลข 5  มาก แทนที่ดวย 4 ปาน

กลาง แทนที่ดวยตัวเลข 3  นอย แทนที่ดวยตัวเลข 2  และนอยที่สุด แทนที่ดวยตัวเลข 1  
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 ลักษณะของแบบสอบถามเปนการแบงออกเปนการสํารวจความตองการของผูรับบริการให

เลือกคําตอบขอใดขอหนึ่งจากคําตอบที่ใหไวโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงตามความคดิเห็นของ

ผูตอบ แบบสอบถามสวนที่ 2 นี้  

 แบบสํารวจสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดใชเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการ

ดําเนินการสรางภาพลักษณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อ

ตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวทิยาลัยตอไป 

 

หลักเกณฑการแปลผล 

 การแปลผลคะแนนมีหลักเกณฑดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวา มรีะดับการรับรูมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวา มรีะดับการรับรูมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวา มีระดับการรับรูปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวา มรีะดับการรับรูนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวา มรีะดับการรับรูนอยที่สุด 
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สวนที่ 2  

ผลการสํารวจการรับรูภาพลักษณและการใหบรกิาร 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมนิ 

 การสํารวจการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน มีรายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ของผูตอบแบบประเมนิโดยจําแนกตามกลุม ดังนี้ 

  ตารางท่ี 1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (กลุมผูรับบรกิาร) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N=…..) รอยละ 

1) เพศ   

 ชาย 62 62 

 หญงิ 38 38 

2) อายุ    

 ต่ํากวาหรอืเทากับ 24 ป 43 43 

 25 - 34 ป 25 25 

 35 – 44 ป 15 15 

 45 – 54 ป 10 10 

 55 ปขึ้นไป 7 7 

3) ประเภทผูรับบรกิาร   

      นักเรียน/นักศกึษา 65 65 

      ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ

มหาวทิยาลยั 

10 10 

      ผูใชผลงานวจิัย 9 9 

      ประชาชนที่ รับบริการกับ

มหาวทิยาลยั 

11 10 

      หนวยงานภาครัฐ / เอกชน 5 6 

รวม 100 100 

 

 จากตารางที่ 1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูรับบริการสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 62 คน คิดเปน

รอยละ 62 และเปนเพศหญงิ จํานวน 38 คน คดิเปนรอยละ 38 
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อายุ พบวา สวนใหญอายุตํ่ากวาหรอืเทากับ 24 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43 อายุ 25 – 

34 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25 และอายุ 35 – 44 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 

ตามลําดับ 

ประเภทผูรับบริการนักเรยีน / นักศกึษา จํานวน 65 คน คดิเปนรอยละ 65 รองลงมาประชาชน

ที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย 

จํานวน 11 คน คดิเปนรอยละ 11 และหนวยงานภาครัฐ / เอกชน จํานวน 5 คน คดิเปนรอยละ 5 

 

 

ตอนท่ี 2 ระดับการรับรูภาพลักษณและการใหบรกิารของมหาวิทยาลัย            

ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 การสํารวจการรับรูภาพลักษณ และคุณ ภาพการใหบ ริการของหนวยงาน  สามารถสรุป 

ระดับหนวยงาน ตามกลุมผูรับบริการ ดังนี้ 

 ตาราง 2.1 ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบรกิารของหนวยงาน (กลุมนักเรยีน/

นักศกึษา) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานองคการ 

1) เปนหนวยงานที่มคีวามม่ันคงเช่ือถอืได 4.52 0.59 90.48 มากที่สุด 

2) เปนหนวยงานที่มมีาตรฐานระดับสากล 4.62 0.49 92.38 มากที่สุด 

3) หนวยงานมกีารบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

4.57 0.58 91.43 มากที่สุด 

ดานพนักงาน 

4) พนักงานมคีวามรู ความสามารถในการใหบรกิาร

เปนอยางดี 

4.57 0.66 91.43 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตยและเอาใจใสในการ

ใหบรกิาร 

4.62 0.49 92.38 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ด ีกริยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแยมแจมใสเปนมติรกับผูรับบริการ 

4.76 0.43 95.24 มากที่สุด 

ดานบรกิาร 

7) ไดรับบรกิารดวยความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมา 4.81 0.39 96.19 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

8) ไดรับบรกิารดวยความเสมอภาค 4.81 0.39 96.19 มากที่สุด 

9) มกีารใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการใหบรกิาร 4.95 0.21 99.05 มากที่สุด 

10) มกีารใหคําปรกึษาและใหคําแนะนํา ดวยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเขาใจงาย 

4.81 0.39 96.19 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.69 0.48 93.78 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 2.1 พบวา ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กลุมนักเรียน / นักศึกษา) ดานองคการ ดานพนักงาน และ

ดานบรกิาร มคีาเฉลี่ยอยูที่ 4.69 คดิเปนรอยละ 93.78 

 

ตาราง 2.2 ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน (กลุมประชาชน

โดยรอบมหาวทิยาลัย) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานองคการ 

1) เปนหนวยงานที่มคีวามม่ันคงเช่ือถอืได 4.85 0.47 97.00 มากที่สุด 

2) เปนหนวยงานที่มมีาตรฐานระดับสากล 4.70 0.55 94.00 มากที่สุด 

3) หนวยงานมกีารบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

4.85 0.47 97.00 มากที่สุด 

ดานพนักงาน 

4) พนักงานมคีวามรู ความสามารถในการใหบรกิาร

เปนอยางดี 

4.85 0.35 97.00 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตยและเอาใจใสในการ

ใหบรกิาร 

4.70 0.55 94.00 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ด ีกริยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแยมแจมใสเปนมติรกับผูรับบริการ 

4.95 0.21 99.00 มากที่สุด 

ดานบรกิาร 

7) ไดรับบรกิารดวยความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมา 4.75 0.53 95.00 มากที่สุด 

8) ไดรับบรกิารดวยความเสมอภาค 4.85 0.47 97.00 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

9) มกีารใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการใหบรกิาร 4.70 0.55 97.00 มากที่สุด 

10) มกีารใหคําปรกึษาและใหคําแนะนํา ดวยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเขาใจงาย 

4.90 0.30 98.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.44 96.22 มากที่สุด 

จากตาราง 2.2 พบวา ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กลุมประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย) ดานองคการ ดาน

พนักงาน และดานบรกิาร มคีาเฉลีย่อยูที่ 4.81 คดิเปนรอยละ 96.22 

 

ตาราง 2.3 ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบรกิารของหนวยงาน (กลุมผูใชผลงานวจิัย) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานองคการ 

1) เปนหนวยงานที่มคีวามม่ันคงเช่ือถอืได 4.85 0.48 97.00 มากที่สุด 

2) เปนหนวยงานที่มมีาตรฐานระดับสากล 4.85 0.48 97.00 มากที่สุด 

3) หนวยงานมกีารบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

4.80 0.51 96.00 มากที่สุด 

ดานพนักงาน 

4) พนักงานมคีวามรู ความสามารถในการใหบรกิาร

เปนอยางดี 

4.80 0.51 96.00 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตยและเอาใจใสในการ

ใหบรกิาร 

4.80 0.51 96.00 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ด ีกริยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแยมแจมใสเปนมติรกับผูรับบริการ 

4.80 0.60 96.00 มากที่สุด 

ดานบรกิาร 

7) ไดรับบรกิารดวยความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมา 4.85 0.48 97.00 มากที่สุด 

8) ไดรับบรกิารดวยความเสมอภาค 4.75 0.62 95.00 มากที่สุด 

9) มกีารใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการใหบรกิาร 4.90 0.30 98.00 มากที่สุด 

10) มกีารใหคําปรกึษาและใหคําแนะนํา ดวยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเขาใจงาย 

4.95 0.22 99.00 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ภาพรวม 4.83 0.48 96.64 มากที่สุด 

จากตาราง 2.3 พบวา ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กลุมผูใชผลงานวิจัย) ดานองคการ ดานพนักงาน และดาน

บรกิาร มคีาเฉลี่ยอยูที ่4.83 คดิเปนรอยละ 96.64   

 

ตาราง 2.4 ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน (กลุมประชาชนท่ีรับ

บรกิารกับมหาวทิยาลัย) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานองคการ 

1) เปนหนวยงานที่มคีวามม่ันคงเช่ือถอืได 4.68 0.65 93.68 มากที่สุด 

2) เปนหนวยงานที่มมีาตรฐานระดับสากล 4.68 0.65 93.68 มากที่สุด 

3) หนวยงานมกีารบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

4.79 0.61 95.78 มากที่สุด 

ดานพนักงาน 

4) พนักงานมคีวามรู ความสามารถในการใหบรกิาร

เปนอยางดี 

4.79 0.52 95.78 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตยและเอาใจใสในการ

ใหบรกิาร 

4.74 0.55 94.73 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ด ีกริยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแยมแจมใสเปนมติรกับผูรับบริการ 

 

4.53 0.60 90.52 มากที่สุด 

ดานบรกิาร 

7) ไดรับบรกิารดวยความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมา 4.95 0.22 98.94 มากที่สุด 

8) ไดรับบรกิารดวยความเสมอภาค 4.84 0.49 96.84 มากที่สุด 

9) มกีารใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการใหบรกิาร 5.00 0.00 100 มากที่สุด 

10) มกีารใหคําปรกึษาและใหคําแนะนํา ดวยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเขาใจงาย 

4.79 0.52 95.78 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ภาพรวม 4.77 0.50 95.32 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2.4 พบวา ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กลุมประชาชนที่รับบรกิารกับมหาวทิยาลัย) ดานองคการ 

ดานพนักงาน และดานบรกิาร มคีาเฉลี่ยอยูที่ 4.77 คดิเปนรอยละ 95.32   

  

ตาราง 2.5 ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบรกิารของหนวยงาน (กลุมหนวยงานภาครัฐ 

/ เอกชน) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานองคการ 

1) เปนหนวยงานที่มคีวามม่ันคงเช่ือถอืได 4.75 0.53 95.00 มากที่สุด 

2) เปนหนวยงานที่มมีาตรฐานระดับสากล 4.95 0.21 99.00 มากที่สุด 

3) หนวยงานมกีารบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

4.95 0.21 99.00 มากที่สุด 

ดานพนักงาน 

4) พนักงานมคีวามรู ความสามารถในการใหบรกิาร

เปนอยางดี 

4.80 0.60 96.00 มากที่สุด 

5) พนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตยและเอาใจใสในการ

ใหบรกิาร 

4.75 0.62 95.00 มากที่สุด 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ด ีกริยิามารยาทสุภาพ  

ยิ้มแยมแจมใสเปนมติรกับผูรับบริการ 

4.85 0.47 97.00 มากที่สุด 

ดานบรกิาร 

7) ไดรับบรกิารดวยความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมา 4.75 0.62 95.00 มากที่สุด 

8) ไดรับบรกิารดวยความเสมอภาค 4.75 0.62 95.00 มากที่สุด 

9) มกีารใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการใหบรกิาร 4.85 0.47 97.00 มากที่สุด 

10) มกีารใหคําปรกึษาและใหคําแนะนํา ดวยความ

เต็มใจ ชัดเจน และเขาใจงาย 

4.70 0.64 94.00 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

ภาพรวม 4.82 0.49 96.31 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2.5 พบวา ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กลุมหนวยงานภาครัฐ / เอกชน) ดานองคการ ดาน

พนักงาน และดานบรกิาร มคีาเฉลีย่อยูที่ 4.82 คดิเปนรอยละ 96.31 

  

ตาราง 2.6 ระดับการรับรูภาพลักษณและคุณภาพการใหบรกิารของหนวยงาน ในภาพรวมจําแนก

ตามกลุม ดังนี ้

กลุม ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

1) นักเรียน/นักศกึษา  4.69 0.48 93.78 มากที่สุด 

2) ประชาชนโดยรอบมหาวทิยาลัย 4.77 0.50 95.32 มากที่สุด 

3) ผูใชผลงานวจิัย  4.83 0.48 96.64 มากที่สุด 

4) ประชาชนที่รับบริการกับมหาวทิยาลยั 4.81 0.45 96.22 มากที่สุด 

5) หนวยงานภาครัฐ / เอกชน 4.82 0.49 96.31 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.78 0.48 95.65 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 2.6 พบวา กลุมผูใชผลงานวิจัย มีคาเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ 96.64  กลุมหนวยงาน

ภาครัฐ/เอกชน มีคาเฉลี่ย 4.82 คิดเปนรอยละ 96.31 กลุมประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 

4.81 คิดเปนรอยละ 96.22 กลุมประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.77 คิดเปนรอยละ 95.32 และ

กลุมนักเรียน/นักศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.78 ทั้งนี้ ผลการรับรูภาพลักษณและคุณภาพ

การใหบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการงบประมาณ 

2563 รอบที่ 2 มคีาเฉลี่ยอยูที่ 4.78 คดิเปนรอยละ 95.65 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

- ไมม ี - 



12 Suan Sunandha Rajaphat University 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คําสั่งแตงต้ังผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมนิของตัวชี้วัดประเภทสํารวจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ข 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเครอืขายประชาสัมพันธ 

ระดับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมนิผลรอยละการรับรูภาพลักษณและการใหบรกิาร 

ของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 

แผนปรับปรุงผลการดําเนนิงาน 
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