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คำนำ 
 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4.2 

ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างชัดเจน  มี

ตัวชี้วัดที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพประสานข้อมูล ซึ่งจะต้องทำการ

สำรวจผู้รับบริการ ตัวชี้วัด 4.2.1 เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

ผูจ้ัดทำ 

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 

การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของบุคคลที่เข้ารับบริการที่มีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อได้รับทราบถึงความคิดเห็นของ

ผ ู ้ ร ั บบร ิการมาก  2. เพ ื ่ อ เป ็นแนวทางในการจ ัดทำแผนพ ัฒนาค ุณภาพการให ้บร ิ ก าร 

3. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับงานบริการมากยิ่งขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ที่เข้า

เยี่ยมชมและใช้บริการสำนักศลิปะและวัฒนธรรม  เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น  3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ ตอนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะ  โดยทำการวิเคราะห์

จากจำนวนแบบสอบถามที่ตอบแบบ Online จำนวน 102 คน  จากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 102 คน  คิด

เป็นร้อยละ 100 โดยผู้ตอบแบบประเมินส่วนเป็น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน และ ประชาชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย  ผลการประเมินพบว่า  โดยภาพรวม นักศึกษาและบุคคลภายนอก มีระดับการรับรู้ต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.89) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลำดับแรก 

พนักงานมคีวามรู ้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี , พนักงานมีความตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจ

ใส่ในการให้บริการ , พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ

ผู้รับบริการ , ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา , ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค 

และ  มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ( x  4.93)   รองลงมา เป็นหน่วยงานที่มี

ความมั่นคงเชื่อถือได้ ( x  4.89) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ ( x  4.85 ) และ เป็น

หน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล , หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ( x  

4.80 )  ตามลำดับ  
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 

 

ความเป็นมา 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชงิคุณภาพอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ

หนึ่งของประเทศไทย โดย webometrics ประเทศสเปนซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ และจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไป

สำหรับการจัดอันดับในขั้นสูงกว่าต่อไป การจะได้รับการยอมรับเช่นนัน้ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า 

เครื่องมือที่สำคัญนั่นคือ การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดให้เป็นนโยบายที่สำคัญ  

ซึ่งสำนักศลิปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา มีภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ “ทะนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและชาติ” สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์ภายใต้วสิัยทัศน์ “แหล่งการเรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล” โดยมีแผน

ประชาสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดทิศทางแห่งความสำเร็จนั้น และมีการวัดผลความสำเร็จจากการรับรู้

ภาพลักษณ์ของผูม้าใช้บริการซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้แลว้ การรับรู้ภาพลักษณ์

นั้นยังช่วยประเมิน และบ่งบอกข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ

มากยิ่งขึน้ 
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1.1 โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์และความร่วมมือ 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน  

และประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่ายอนุรกัษ ์พัฒนา  

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       

หัวหน้าฝ่ายวจิัย เผยแพร ่

และความร่วมมอืทางศิลปวัฒนธรรม 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวชิาการและกิจกรรม 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สำนักศลิปะและวฒันธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายแผนงาน   

และประกันคุณภาพ 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

และทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม      

ฝ่ายวจิัย เผยแพร่ และความ

ร่วมมือทางศลิปวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 
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1.3 โครงสร้างภาระงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  1 . 1  งานธ ุ รการและสาร
บรรณ 
  1.2 งานจัดประชุม 
  1.3 งานบุคลากร 
  1.4 งานพัสดุ 
  1.5 งานการเงิน 
  1.6 งานประชาสัมพันธ์ 
  1.7 งานสารสนเทศ        

2. ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ  
   2.1 งานแผนและงบประมาณ 
   2.2 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
   2.3 งานบริหารความเสี่ยง 
   2.4 งานควบคุมภายใน 
   2.5 งานโครงการวาระสำคัญประจำปี  
   2.6 งานประกันคุณภาพ 
   2.7 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 
   2.8 งานการจัดการความรู้ 
   2.9 งานติดตามและประเมินผลการ 
        ปฏิบัติราชการ 
   2.10 งานพัฒนาระบบงาน 
   2.11 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
ISO  
   2.12 งานโครงการตามแผนงาน 

3. ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุ

บำรุงศลิปวัฒนธรรม  
   3.1 งานอนุรักษ์ และพฒันาแหล่ง 
         เรียนรู้ 
   3.2 งานทำนุบำรุงและเผยแพร่ 
         ศิลปวัฒนธรรม       

4. ฝ่ายวจิัย เผยแพร่และความ

ร่วมมือ 

   ทางศลิปวัฒนธรรม  
   4.1 งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  
   4.2 งานเผยแพร่งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม  
   4.3 งานความร่วมมือองค์กรและ 

หน่วยงาน 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวชิาการและกิจกรรม 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์และความ

ร่วมมือ 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource 

Center at the National and International levels" 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1.อนุรักษ์ สบืสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมสู่สากล  

2.ให้บริการวชิาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

3.พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย

และแหล่งขอ้มูลเครือข่าย 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.4.4 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

1.4.5 อัตลักษณ์ (Identity) 

คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

1.4.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

การบริการด้านศลิปวัฒนธรรม 

1.4.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศลิปวัฒนธรรม 
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1.4.8 เป้าหมายการพัฒนาสำนักศลิปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สบืสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัย

เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการรับรู้ภาพลักษณ์ของผูเ้ข้ารับบริการจากสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการรับรู้ภาพลักษณ์ 

 

ขอบเขตการประเมิน 

รายงานผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์เล่มนี้ ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนทบทวน

แนวทางการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ ขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ ขั้นตอน

การแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ ขั้นตอนรับและรวบรวมแบบประเมิน

การรับรู้ภาพลักษณ์ ขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์แบบประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ และขั้นตอน

รวบรวมและสรุปรายงานผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1) ขอบเขต คือ มุ่งศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้เข้าใช้บริการ 

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อใชบ้ริการ 

3) สถานที่ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  

4) ระเวลาการศกึษา คือ เมษายน – สิงหาคม 2563 

5) วิธีการศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน  

 5.1) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการสอบถาม (Check List) 

เพศ อายุ ประเภทของการเข้ารับบริการ 

 5.2) แบบสอบถามระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการ  

 5.3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
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6) วเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้  

 6.1) ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ประเภทของการเข้ารับบริการ วิเคราะห์โดยแจกแจงหา

ค่ารอ้ยละ 

 6.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการ ในการใช้บริการ

วิเคราะห์โดยแจกแจงหาค่าร้อยละ 

 6.3) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการรับบริการ 

วเิคราะห์เนื้อหานำเสนอในรูปแบบการบรรยาย 

 

หลักเกณฑ์การแปลผล 

 การแปลผลคะแนนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีระดับการรับรู้มากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีระดับการรับรู้มาก 

  ค่าเฉลี่ย 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 (กลุ่มผู้รับบริการ) 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (N=…..) ร้อยละ 

1) เพศ   

 ชาย 22 21.57 

 หญิง 80 78.43 

2) อายุ    

 ต่ำกว่าหรอืเท่ากับ 24 ปี 5 4.90 

 25 - 34 ปี 17 16.67 

 35 – 44 ปี 23 22.55 

 45 – 54 ปี 37 36.27 

 55 ปีขึ้นไป 20 19.61 

3) ประเภทผู้รับบริการ   

      เจา้หน้าที่ภาครัฐ / เอกชน 26 25.49 

      ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ

มหาวิทยาลัย 

26 25.49 

      ประชาชนที ่ร ับบริการกับ

มหาวิทยาลัย 

25 24.51 

• ผู้ใชผ้ลงานวิจัย 25 24.51 

รวม 102 102 
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จากตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผูร้ับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 80 คน คิดเป็น

ร้อยละ 78.43 และเป็นเพศชาย จำนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.57 

  

อายุ พบว่าผูเ้ข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุตั้งแต่ 45-54 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.27 อายุ 35-44 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.55 อายุ 55 ปีขึน้ไป จำนวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.61 อายุ 25-34 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 24 ปี 

จำนวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.90 ตามลำดับ 

ประเภทผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49 ประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49 ผู้ใช้ผลงานวิจัย จำนวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.51 และ ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.51 

ตามลำดับ 
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ตอนที่ 2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์.ระดับหนว่ยงาน 

 การสำรวจการร ับร ู ้ภาพล ักษณ์และค ุณภาพการให ้บร ิการของหน ่วยงาน สามารถสรุป 

ระดับหน่วยงาน ตามกลุ่มผู้รับบรกิาร ดังนี้ 

 ตาราง 2.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่

ภาครัฐ/เอกชน) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ีความมัน่คงเช่ือถอืได้ 4.77 0.4297 รับรู้มาก

ที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานทีม่ีมาตรฐานระดับสากล 4.77 0.4297 รับรู้มาก

ที่สุด 

1.3) หน่วยงานมีการบรหิารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  4.77 0.4297 รับรู้มาก

ที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างด ี 4.85 0.3680 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.2) พนักงานมีความตัง้ใจ ซือ่สัตย์และเอาใจใสใ่นการให้บรกิาร 4.85 0.3680 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.3) พนักงานมมีนุษยสัมพนัธท์ี่ดี กริยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบรกิาร 

4.85 0.3680 รับรู้มาก

ที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบรกิารด้วยความถกูต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 4.85 0.3680 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.2) ผู้รับบรกิารได้รับบรกิารได้ความเสมอภาค 4.85 0.3680 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.3) มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการให้บริการ 4.85 0.3680 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย 

4.85 0.3680 รับรู้มาก

ที่สุด 

ภาพรวม 
4.82 0.3669 รับรู้มาก

ที่สุด 
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จากตารางที่ 2.1  พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน มีการรับรู้ภาพลักษณ์และ

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ในด้านพนักงานมคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้ริการเป็นอย่าง

ดี , พนักงานมีความตั ้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ , พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี 

กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ , ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา , ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค , มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบ้ริการ และ มี

การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ (ที ่มีค่าเฉลี่ย 4.85 มีค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

0.3680)   รองลงมา เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ , เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 

และ หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (ที่มีค่าเฉลี่ย 4.77 มีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.4297)   
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ตาราง 2.2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (ประชาชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ีความมัน่คงเช่ือถอืได้ 4.96 0.1961 รับรู้มาก

ที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานทีม่ีมาตรฐานระดับสากล 4.77 0.4297 รับรู้มาก

ที่สุด 

1.3) หน่วยงานมีการบรหิารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  4.81 0.4019 รับรู้มาก

ที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างด ี 5 0 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.2) พนักงานมีความตัง้ใจ ซือ่สัตย์และเอาใจใสใ่นการให้บรกิาร 5 0 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.3) พนักงานมมีนุษยสัมพนัธท์ี่ดี กริยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบรกิาร 

5 0 รับรู้มาก

ที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบรกิารด้วยความถกูต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 5 0 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.2) ผู้รับบรกิารได้รับบรกิารได้ความเสมอภาค 5 0 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.3) มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการให้บริการ 5 0 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย 

5 0 รับรู้มาก

ที่สุด 

ภาพรวม 
4.95 0.0811 รับรู้มาก

ที่สุด 
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จากตารางที่ 2.2  พบว่า กลุ ่มประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการรับรู ้ภาพลักษณ์และ

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในด้าน พนักงานมคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้ริการเป็นอย่าง

ดี , พนักงานมีความตั ้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ , พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี 

กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ , ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา , ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค , มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบ้ริการ และ มี

การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ (ที ่มีค่าเฉลี่ย 5.00 มีค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

0.0000)   รองลงมา เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ (ที่มคี่าเฉลี่ย 4.96 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.1961)  , หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (ที่มีค่าเฉลี่ย 4.81 มีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4019) และ เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล (ที่มีค่าเฉลี่ย 4.77 มีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4297)   
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ตาราง 2.3 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (ประชาชนที่รับบริการ

กับมหาวิทยาลัย) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ีความมัน่คงเช่ือถอืได้ 4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานทีม่ีมาตรฐานระดับสากล 4.76 0.4359 รับรู้มาก

ที่สุด 

1.3) หน่วยงานมีการบรหิารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  4.76 0.4359 รับรู้มาก

ที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.2) พนักงานมีความตัง้ใจ ซือ่สัตย์และเอาใจใสใ่นการให้บรกิาร 4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.3) พนักงานมมีนุษยสัมพนัธท์ี่ดี กริยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบรกิาร 

4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบรกิารด้วยความถกูต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.2) ผู้รับบรกิารได้รับบรกิารได้ความเสมอภาค 4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.3) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการให้บริการ 4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย 

4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

ภาพรวม 
4.86 0.3280 รับรู้มาก

ที่สุด 
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จากตารางที่ 2.3  พบว่า กลุ่มประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย มีการรับรู้ภาพลักษณ์และ

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในด้าน เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ , พนักงานมีความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี , พนักงานมีความตัง้ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ 

, พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ , ได้รับ

บริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา , ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค , มีการใชเ้ทคโนโลยีที่

ทันสมัยในการให้บริการ และ มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ (ที่มีค่าเฉลี่ย 4.88 

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3317)  รองลงมา เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และ หน่วยงานมี

การบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (ที่มคี่าเฉลี่ย 4.76 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4359)   
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ตาราง 2.4 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บรกิารของหน่วยงาน (ผู้ใช้ผลงานวิจัย) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ีความมัน่คงเช่ือถอืได้ 4.96 0.2000 รับรู้มาก

ที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานทีม่ีมาตรฐานระดับสากล 4.92 0.2769 รับรู้มาก

ทีสุ่ด 

1.3) หน่วยงานมีการบรหิารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  4.88 0.3317 รับรู้มาก

ที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 5.00 0.0000 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.2) พนักงานมีความตัง้ใจ ซือ่สัตย์และเอาใจใสใ่นการให้บรกิาร 5.00 0.0000 รับรู้มาก

ที่สุด 

2.3) พนักงานมมีนุษยสัมพนัธท์ี่ดี กริยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบรกิาร 

5.00 0.0000 รับรู้มาก

ที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบรกิารด้วยความถกูต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 5.00 0.0000 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.2) ผู้รับบรกิารได้รับบรกิารได้ความเสมอภาค 5.00 0.0000 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.3) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการให้บริการ 4.68 0.4761 รับรู้มาก

ที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย 

5.00 0.0000 รับรู้มาก

ที่สุด 

ภาพรวม 
4.94 0.0768 รับรู้มาก

ที่สุด 
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จากตารางที่ 2.4  พบว่า กลุ่มประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย มีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพ

การให้บริการของหน่วยงานในด้าน พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี , 

พนักงานมีความตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ , พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผูร้ับบริการ , ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำ

ตรงไปตรงมา , ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค และ  มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ดว้ยความ

เต็มใจ (ที่มคี่าเฉลี่ย 5.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0000)   รองลงมา เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง

เชื่อถือได้ (ที่มคี่าเฉลี่ย 4.96 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2000) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 

(ที่มคี่าเฉลี่ย 4.92 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2769)  หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ (ที่มคี่าเฉลี่ย 4.88 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3317) และ มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

การให้บริการ (ที่มคี่าเฉลี่ย 4.68 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4761) ตามลำดับ 

 

 

ตาราง 2.5 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ในภาพรวม

จำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 

 

กลุ่ม ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1) เจา้หน้าทีภ่าครัฐ / เอกชน  4.82 0.3669 ร ั บ ร ู ้ ม า ก

ที่สุด 

2) ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
4.95 0.0811 ร ั บ ร ู ้ ม า ก

ที่สุด 

3) ประชาชนที่รับบรกิารกับมหาวิทยาลยั 
4.86 0.3280 ร ั บ ร ู ้ ม า ก

ที่สุด 

4) ผู้ใชผ้ลงานวิจัย 
4.94 0.0768 ร ั บ ร ู ้ ม า ก

ที่สุด 

ภาพรวม 
4.89 0.2552 รับรู้มาก

ที่สุด 
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จากตาราง 2.5 พบว่า ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการ

ให้บริการของหน่วยงาน โดยภาพรวมมากที่สุด (ที่มีค่าเฉลี่ย 4.95 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.0811 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด) กลุ่มผู้ใช้ผลงานวิจัย มีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  (ที่มี

ค่าเฉลี่ย 4.94 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.0768) กลุ่มประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย มีการรับรู้

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (ที่มีค่าเฉลี่ย 4.86 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.3280) 

และ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน  มีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  (ที่มี

ค่าเฉลี่ย 4.82 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.3669) ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการรับรู้ภาพลักษณ์ และการ

ให้บรกิารของมหาวทิยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และคณุภาพการให้บรกิาร 

ของสำนักศลิปะและวฒันธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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แบบสอบถาม (ระดับหนว่ยงาน) 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามิติคุณภาพด้านการให้บริการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
ท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจ  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่าง   ที่ตรงกับความจริงของท่าน และตอบข้อความลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 

1.เพศ    1.หญิง        2.ชาย 

2.อายุ    1.ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 24 ปี      2. 25 - 34 ปี 
  3. 35 – 44 ปี      4. 45 – 54 ปี  

  5. 55 ปีขึ้นไป  
3. ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในสถานะใด  
   1.นักเรียน/นักศึกษา       2.ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

  3.ผู้ใช้ผลงานวิจัย      4 . ประชาชนท ี ่ ร ั บบร ิ ก า รกับ
มหาวิทยาลัย 

           5.เจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน 

4. หน่วยงานที่ท่านรับบริการ (โปรดระบุ 1 หน่วยงานเท่านั้นเพื่อให้ความคิดเห็นการรับรู้ภาพลักษณ์ในตอนที่ 
2 และ 3) 

1) คณะครุศาสตร์  

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4) คณะวิทยาการจัดการ  

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์  

7) บัณฑิตวิทยาลัย  

8) วิทยาลัยนานาชาติ  

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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15) สำนักงานอธิการบดี  

16) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

17) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
18) สถาบันวิจัยและพัฒนา  

19) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิคส์  

20) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

21) หน่วยตรวจสอบภายใน  

22) ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม  

23) ศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  

24) ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี  

25) ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง  

26) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
ตอนที่ 2  คำถามเก่ียวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ระดับหน่วยงาน) 

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

ด้านองค์การ      

1. เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้      
2. เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล      
3. หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 
     

ด้านพนักงาน      
4. พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็น

อย่างดี 
     

5. พนักงานมีความตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ 

     

6. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้ม
แย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

     

ด้านบริการ      
7. ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา      
8. ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค      
9. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ      
10. มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ 

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
....................................................................................................................................... ....................................... 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................... .......................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


