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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการในเรื่องความสําคัญของภาพลักษณ์ขององค์กร ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ 

เพื่อสะท้อนความพึงพอใจความน่าเชื่อถือ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเคล็ดลับ

สู่ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน อันส่งผลถึง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 3. 

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่  สามารถ

นําไปปฏิบัติได้จริง และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในการเป็นนักสื่อสารที่ดี ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น ประชากร ได้แก่ ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย 

ประชาชนผู้รับบริการกับมหาวิทยาลัย และเจ้าหนา้ทีภ่าครัฐ/เอกชน จำนวน 243 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์บริการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีรูปแบบเป็นแบบปลายเปิด ประกอบด้วย ข้อความที่เป็นคำถามและมี

คำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบข้อที่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็น

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และประเภทผูร้ับบริการของผูใ้ช้บริการ

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์

และบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต สมาชิกชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป และ ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะ  โดยทำการวิเคราะห์จากจำนวน

แบบสอบถามที่ตอบแบบ Online จำนวน 243 คน จากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 243 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

โดยผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผลการประเมินพบว่า  โดย

ภาพรวม ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีระดับการรับรู้ต่อรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.97)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เรื่องพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ 

ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา และ มีการ

ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมามี

ระดับการรับรู้เรื่องเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ โดยภาพรวมการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 มีระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.89 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 

ความเป็นมา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้คำนึงถึงความสำคัญของการเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยมี

ภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ในความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการเพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ

ศรัทธาจากผู้รับบริการเพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้รับบริการที่มีต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดการรับรู้นั้นต้อง

ทำเพื่อก่อ ป้องกัน และเพื่อการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว ต้องวางรากฐานในการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรให้มั่นคง โดยจะต้องมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องทั้งปีและตลอดไป   และที่

สำคัญการประซาสัมพันธ์จะต้องมีความรวดเร็ว ต้องคิดให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์กิจกรรม มีความ

แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ทั้งนี้หากมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณก็ให้ใช้แรงมากกว่าเงิน จึงจะเป็น

การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่มปีระสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

  นอกจากนี้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรมีปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึน้ ไม ่ว่าจะ

เป็นด้านผู้บริหาร การบริการสินค้า การบริหารวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติต่อสังคมแวดล้อม ความ

เป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติ ความรับผิดชอบขององค์กร การริเริ่มสร้างสรรค์ด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์  รวมถึงการพัฒนา บุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม

(CSR) และที่สำคัญพนักงานจะต้องมีใจอกีด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการในเรื่องความสําคัญของภาพลักษณ์ขององค์กร ความ

พึงพอใจ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อสะท้อนความพึงพอใจความน่าเชื่อถือ  ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา   

  2. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ 

สื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน อัน

ส่งผลถึง ภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร  

3. เพื่อให้ผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ 

สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในการเป็นนักสื่อสารที่ดี 

 



 

3 Faculty of Humanities and Social Sciences 

ขอบเขตการประเมิน 

สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 รอบที่ 2 

ระเบียบวิธีวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชน

ผูร้ับบริการกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 243 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ประชากร ได้แก่  ผู้ปกครอง ผู้ ใช้บัณฑิต สมาชิกชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย ศษิย์เก่า บุคคลทั่วไป และนักศกึษาที่มารับบริการ  

 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์และบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563  หลังจากที่ได้มีการ

เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  สถาบันวิจัยและพัฒนา

จึงได้จึงได้ดำเนินการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งแต่เดือน

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 ด้วยเช่นกันและได้วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ  

โดยการวิเคราะห์และแปรผลคะแนนได้หาค่าร้อยละ จะยึดหลักเกณฑ์ในการวัดระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์และบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 และ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มกีารประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม SPSS/PC 

การสนับสนุนข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

3.การสร้างแบบสอบถาม เครื่องมือที่ ใช้ในการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์บริการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีรูปแบบเป็นแบบปลายเปิด ประกอบด้วย ข้อความที่เป็นคำถามและมี

คำตอบใหผู้ต้อบเลือกตอบข้อที่ตรงตามความเป็นจริง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 

 

 

 

แบบสำรวจส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประเภทผู้รับบริการของผู้ใชบ้ริการหรอืมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แบบสำรวจส่วนที่  2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และบริ การของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต สมาชิกชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และ

บุคคลทั่วไป  โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก

ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด  ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบข้อใดข้อหนึ่งจากคำตอบที่ให้ไว้โดยทำเครื่องหมาย / 

ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคะแนนแบบ 

Likert Scale ดังนี้ 

มากที่สุด 5 

มาก  4 

ปานกลาง 3 

น้อย  2 

น้อยที่สุด 1 

 

แบบสำรวจส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิดใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ

ดำเนนิการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 

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  

ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

 การสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน มีรายละเอียดข้อมูล

พืน้ฐานของผูต้อบแบบประเมินโดยจำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 

  ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่มผู้รับบริการ) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (N=243) ร้อยละ 

1) เพศ   

 ชาย 136 56.0 

 หญิง 107 44.0 

2) อายุ    

 ต่ำกว่าหรอืเท่ากับ 24 ปี 36 14.8 

 25 - 34 ปี 75 30.9 

 35 – 44 ปี 66 27.2 

 45 – 54 ปี 58 23.9 

 55 ปีขึ้นไป 8 3.3 

3) ประเภทผู้รับบริการ   

      นักศึกษา 22 9.1 

      ประชาชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย 

37 15.2 

      ผูใ้ช้ผลงานวิจัย 100 41.2 

      ประชาชนที่รับบริการกับ

มหาวิทยาลัย 

52 21.4 

      เจ้าหนา้ที่ภาครัฐ / เอกชน 32 13.2 

รวม 243 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 107 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 44.0 และเป็นเพศชาย จำนวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.0 
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 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 25 – 34 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.9 รองลงมา อายุระหว่าง 35 – 44 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 อายุระหว่าง 45 - 54 ปี 

จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 24 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 

และอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึน้ไป จำนวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 ตามลำดับ 

ประเภทผู้รับบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ผลงานวิจัย จำนวน 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมา เป็นประชาชนที่รับบริการกับหมาวิทยาลัย จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21.4 เป็นประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/

เอกชน จำนวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.2 เป็นนักศึกษา จำนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.1   

 

ตอนที่ 2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 การสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถ

สรุป ระดับหน่วยงาน ตามกลุ่มผูร้ับบริการ ดังนี้ 

 

ตาราง 2.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บรกิารของหน่วยงาน (กลุ่มนักศกึษา) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 4.68 0.646 มากที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.59 0. 734 มากที่สุด 

1.3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้  
4.64 

0. 790 มากที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่าง

ด ี

4.68 0.646 มากที่สุด 

2.2) พนักงานมคีวามตัง้ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการ

ให้บริการ 

4.68 0.568 มากที่สุด 

2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.41 1.054 มากที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 4.73 0.631 มากที่สุด 

3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค 4.59 0.734 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

3.3) มกีารใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.64 0.727 มากที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ดว้ยความเต็มใจ 

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.55 0.858 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.6182 0.66450 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กลุ่มนักศึกษา พบว่า 

กลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เรื่องได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา มาก

ที่สุดเท่ากัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมามีระดับการรับรู้เรื่องเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 

พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างด ีและพนักงานมคีวามตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอา

ใจใส่ในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.68 โดยภาพรวมกลุ่มนักศึกษา มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และ

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.61  

 

ตาราง 2.2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 4.97 .164 มากที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.97 .164 มากที่สุด 

1.3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้  
4.97 

.164 มากที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่าง

ด ี

4.97 .164 มากที่สุด 

2.2) พนักงานมคีวามตัง้ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการ

ให้บริการ 

4.95 .229 มากที่สุด 

2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

5.00 .000 มากที่สุด 



 

8 Faculty of Humanities and Social Sciences 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 5.00 .000 มากที่สุด 

3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค 4.95 .229 มากที่สุด 

3.3) มกีารใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.97 .164 มากที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ดว้ยความเต็มใจ 

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

5.00 .000 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.9757 .04947 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2.2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กลุ่มประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เรื่อง. 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิรยิามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผูร้ับบริการ ได้รับบริการ

ด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา และมีการใหค้ำปรึกษาและให้คำแนะนำ ดว้ยความเต็มใจ มาก

ที่สุดเท่ากัน คดิเป็นค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมามีระดับการรับรู้เรื่องเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 

เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างด ีและมีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.97 โดยภาพรวมกลุ่มประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.97  

 

ตาราง 2.3 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มผู้ใช้

ผลงานวิจัย) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 4.76 .429 มากที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.92 .273 มากที่สุด 

1.3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้  

4.89 .314 มากที่สุด 
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รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่าง

ด ี

4.91 .288 มากที่สุด 

2.2) พนักงานมคีวามตัง้ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการ

ให้บริการ 

4.99 .100 มากที่สุด 

2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.93 .256 มากที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 4.92 .273 มากที่สุด 

3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค 4.97 .171 มากที่สุด 

3.3) มกีารใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.93 .256 มากที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ดว้ยความเต็มใจ 

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.99 .100 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.9210 .10569 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2.3 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กลุ่มผู้ใช้

ผลงานวิจัย พบว่า กลุ่มผูใ้ช้ผลงานวิจัยส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เรื่องพนักงานมีความตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอา

ใจใส่ในการให้บริการมีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.99 รองลงมามีระดับการรับรู้เรื่องได้รับบริการด้วยความเสมอภาค อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.97 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ

ผู้รับบริการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมาเป็นหน่วยงานที่มี

มาตรฐานระดับสากลได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.92 รองลงมามีพนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.91 รองลงมามีหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับ

มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.89 โดยภาพรวมกลุ่มผู้ใช้ผลงานวิจัย มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพ

การใหบ้ริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.92 
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ตาราง 2.4 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มประชาชน

ที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 4.94 .235 มากที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 4.77 .425 มากที่สุด 

1.3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้  

4.75 .437 มากที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่าง

ด ี

4.88 .323 มากที่สุด 

2.2) พนักงานมคีวามตัง้ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการ

ให้บริการ 

4.88 .323 มากที่สุด 

2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

4.79 .412 มากที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 4.83 .382 มากที่สุด 

3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค 4.90 .298 มากที่สุด 

3.3) มกีารใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.98 .139 มากที่สุด 

3.4) มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ดว้ยความเต็มใจ 

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.96 .194 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.8692 .12916 มากที่สุด 

จากตาราง 2.4 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กลุ่ม

ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มี

ระดับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบ้ริการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.98 รองลงมา

มมีีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ดว้ยความเต็มใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.96 และ

น้อยที่สุดหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลำดับ โดยภาพรวมกลุ่มประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัยมีระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.86 
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ตาราง 2.5 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ / เอกชน) 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านองค์การ 

1.1) เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ 4.69 .471 มากที่สุด 

1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 5.00 .000 มาก 

1.3) หน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้  

5.00 .000 มากที่สุด 

2. ด้านพนักงาน 

2.1) พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่าง

ด ี

5.00 .000 มากที่สุด 

2.2) พนักงานมคีวามตัง้ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการ

ให้บริการ 

5.00 .000 มากที่สุด 

2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกิรยิามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้ม

แจ่มใสเป็นมติรกับผู้รับบริการ 

5.00 .000 มากที่สุด 

3. ด้านบริการ 

3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา 5.00 .000 มากที่สุด 

3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค 5.00 .000 มากที่สุด 

3.3) มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 5.00 .000 มากที่สุด 

3.4) มกีารให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ดว้ยความเต็มใจ 

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

5.00 .000 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.9688 .04709 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2.5 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ / เอกชน พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เรื่องเป็นหน่วยงานที่มี

มาตรฐานระดับสากลหน่วยงานมกีารบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ พนักงานมีความรู ้

ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี พนักงานมคีวามตัง้ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิรยิามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติรกับผูร้ับบริการได้รับบริการ

ด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมาได้รับบริการด้วยความเสมอภาคมีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
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การให้บริการและมีการให้คำปรึกษาและใหค้ำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ ในระดับคะแนนที่เท่ากันอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 5.00 และน้อยที่สุดเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถอืได้ อยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.69 ตามลำดับ โดยภาพรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชนมีระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.96 

ตาราง 2.6 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บรกิารของหน่วยงาน ใน

ภาพรวมจำแนกตามกลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่ม ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1) นักศึกษา 4.6182 .66450 มากที่สุด 

2) ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 4.9757 .04947 มากที่สุด 

3) ผูใ้ช้ผลงานวิจัย  4.9210 .10569 มากที่สุด 

4) ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย 4.8692 .12916 มากที่สุด 

5) หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 4.9688 .04709 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.8971 .23696 มากที่สุด 

  

จากตาราง 2.6 ภาพรวมระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน แต่

ละกลุ่ม พบว่า ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการ

ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.97 และน้อยที่สุดคือนักศึกษา  มีระดับการ

รับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.61

ตามลำดับ โดยภาพรวมระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับ

มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.89 โดยมีภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 97.94 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

  ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการประเมินผลการรับรู้ภาพลักษณ์การ

ให้บรกิารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บรกิารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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