
ตัวบ่งชีใ้นการประเมินส่วนงานสนับสนุน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ 

 

รายงานความพึงพอใจในการให้บรกิารของฝ่ายสื่อสารองค์กร ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบ้ริการของฝ่ายสื่อสารองค์กร 

ส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีการก าหนดประชากร คือ คณะท างานเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการ 

แบรนด์ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ด้วยวิธีการการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยใหผู้ร้ับบริการที่เข้ามาติดตอ่/ประสานงานกับฝ่าย

สื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยมีการตัง้เป้าหมายไว้ จ านวน 70 คน 

พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 107.14 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1. บุคลากรสายสนับสนุน 25 33.33 

2. คณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฝา่ยสื่อสารองค์กร 17 22.67 

3. นักศกึษา 11 14.67 

4. ศษิย์เก่า 9 12.00 

5. บุคลากรสายวิชาการ 5 6.67 

6. คณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหาร

จัดการแบรนด์ 

2 2.67 

7. บุคคลภายนอก 2 2.67 

7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 1 1.33 

8. อื่น ๆ (เกษตรกร, หน่วยงานภายนอก, ผูเ้ข้ารับปริญญา) 3 4.00 

รวม 75 100.00 



 

2. วิธีการเก็บข้อมูล 

ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากโปรแกรม Google form  

ซึ่งจัดท าโดยกองพัฒนาคุณภาพ ส านักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ในการให้บริการของฝ่ายสื่อสารองค์กร ส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประกอบด้วยข้อค าถามให้เลือกตอบ โดยวัดระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งใช้วธิีวัดเจตคตดิ้วย

มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) ระดับ 1-5 เรียงตามระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดไปถึงระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด โดยมีข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1.1) ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้ริการ  

1.2) ดา้นเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ  

1.3) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 

และข้อค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถใหข้้อเสนอแนะต่อหนว่ยงาน 

โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการของหน่วยงาน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยช่องทาง 

URL link และการสแกน QR Code โดยมีช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 

2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสื่อสารองค์กร ส านักงาน

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรท าการประเมินผลโยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ด้วยตัวเลขทศนิยม  

2 ต าแหน่ง และท าการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 

ระดับความพึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 

ระดับความพึงพอใจน้อย  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 

ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของฝ่ายสื่อสารองค์กร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.24  

แปลผลคือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสื่อสารองค์กร  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 4.27  

3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

4.27 0.78 

4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม 4.16 0.81 

5 เจ้าหน้าที่บริการดว้ยกิรยิาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง 4.41 0.74 

6 เจ้าหน้าที่มคีวามเอาใจใส่ กระตอืรอืร้น และเต็มใจให้บริการ 4.25 0.79 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.19  

7 ความสะดวกในการเข้าถึงการใชบ้ริการ 4.20 0.77 

8 
มีการเผยแพร่ขอ้มูลของงานผ่านระบบสารสนเทศ เช่น Website, ระบบ 

IT ฯลฯ 
4.20 0.82 

9 มีวัสดุอุปกรณ์หรอืสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ 4.04 0.88 

10 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ 4.32 0.68 

ด้านคุณภาพการให้บรกิาร 4.26  

11 ได้รับบริการที่ตรงตามความตอ้งการ 4.27 0.74 

12 ได้รับบริการทันต่อความต้องการน าไปใช้งาน 4.20 0.85 

13 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ 4.31 0.75 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมทุกประเด็น 4.24  

 

ทั้งนี้ ข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่อหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

องค์กร มีผู้ตอบ จ านวน 8 ค าตอบ ดังนี้ 

1) ควรสร้างจุดเด่นของฝ่ายสื่อสารองค์กรให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเน้นบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อ  

ผูม้าติดตอ่ หรอืผูร้ับบริการทุกคน 

2) อดทน ยืดหยุ่น เปิดรับฟังความคิดที่ร่วมสมัย เน้นงานเป็นหลัก ลดชอ่งว่างระหว่างวัย #เป็นก าลังใจ 

3) ขอให้รักษาคุณภาพการให้บริการระดับนีต้่อไป 

4) ควรท าแบบฟอร์มขอใชบ้ริการ 

ล าดับ ประเด็นค าถามความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร 4.23   

1 มีการแสดง/อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการที่เข้าใจง่าย 

ไม่ซับซ้อน 

4.16 0.79 

2 กระบวนการให้บริการสามารถเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 4.29 0.83 



5) นอ้งๆ นิสัยดี และให้ความร่วมมอือย่างดี 

6) อยากใหม้ีทีมงานรองรับมากกว่าปัจจุบัน 

7) อยากให้ทุกคนในองค์กรนี้มีการร่วมมือกันให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เพื่อผลลัพท์ที่ดีขึ้น  

ให้ก าลังใจทุกๆท่านในการด าเนินงานครับ 

8) รักษามาตรฐานให้ดีตอ่เนื่องครับ 

 

4. วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บรกิาร 

ผลประเมินความพึงพอใจของฝ่ายสื่อสารองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยประเด็น 

ข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับ คือ  

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 

1. เจา้หนา้ที่บริการดว้ยกิรยิาสุภาพ เป็นมติร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง 4.41 

2. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ 4.32 

3. คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ 4.31 

 

ส่วนประเด็นค าถามที่มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 3 ล าดับ คือ  

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 

1. มวีัสดุอุปกรณ์หรอืสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ 4.04 

2. มีการแสดง/อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
4.16 

3. เจ้าหนา้ที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

แนวทางการปรับปรุงผลการให้บรกิาร 

ฝา่ยสื่อสารองค์กร ได้จัดท าแบบฟอร์มการขอใช้บริการ เพื่อให้เห็นถึงขัน้ตอน ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน  และสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมทั้งหมด   โดยลดขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับ

เอกสารเพื่อให้การท างานมคีวามรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึน้    

ในปี 2564  เตรียมสร้างทีมงานที่เน้นการใช้กลยุทธ์แบบ One Stop Service เพื่อให้บริการได้

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

 



ตอนที่ 1 กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน้ 

รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา ผา่นทางระบบ ERP 

ทางโซเชยีลมีเดีย ทางโทรศัพท์ และหน่วยงาน 
 

เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ของกล้อง 

 และความพร้อมส าหรับการท างาน 

ติดตอ่ประสานงานผูจ้ัดงาน / ท าเรื่องขอรถเพื่อเดินทาง 

ส ารวจสถานที่ก่อนปฎิบัติงาน  

รับเอกสารหรอืข้อมูลข่าวเพิ่มเตมิ 

บันทึกภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว 

จัดการภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / คัดเลือก 

ตรวจสอบข้อมูลข่าว 

ภาพถ่าย / ภาพเคลื่อนไหว 

ก่อนเผยแพร่ 

จัดเก็บภาพ ในฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เผยแพร่ขา่วผ่านเว็บไซค์ Social Media และสื่อ

สิ่งพิมพ์ 

จบ 

ไม่ผ่าน 

บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน้ 

งานออกแบบ 

รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา ผา่นทางระบบ ERP 

และการประชุมงาน 
 

วิเคราะห์ขอบเขตของงาน 

ผลติสื่อสิ่งพิมพ์  

และชิ้นงานกราฟฟิก 
 

ด าเนนิการออกแบบ 

และวางโครงร่างชิน้งาน 
 

ด าเนนิการผลติชิน้งาน 

และเก็บรายละเอียดชิน้งาน 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

และความเรียบร้อยของชิน้งาน 

เผยแพร่ขา่วผ่านเว็บไซค์ Social Media 

 

จัดเก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จบ 

ด ำเนินกำรแกไ้ข ผิดพลำด 

ถกูตอ้ง 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบรหิารจัดการกิจกรรมพเิศษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. งานเขียนข่าว / สกู๊ปข่าว พร้อมเผยแพร่ 

 

รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

ประสานงานหาข้อมูล ภาพประกอบ 

 

 

 

ตรวจสอบ 

ศกึษาข้อมูล ท าความเข้าใจ 
      ข้อมูลไม่เพยีงพอ                   ข้อมูลเพยีงพอ 

 

สัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้องเพิ่มเติม 

 

 

 

ลงมอืเขียนต้นฉบับ 

 

 

 

ส่งต้นฉบับให้ หน.พิจารณา 
     

             ไมเ่ห็นชอบ 

 

 แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
            เห็นชอบ    

 

 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ  

ทั้งภายในภายนอก 

 



ตอนที่ 2 วิธีการเก็บข้อมูล 

 
 

2.1) วิธีการจัดส่ง QR Code/URL และการก ากับติดตามให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม 

 

2.2) หลักฐานการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับ QR Code และ URL จาก
กองพฒันาคุณภาพ

จดัส่ง QR Code / URL ไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย

ก ากบัติดตามกลุ่มเป้าหมายให้
ตอบแบบสอบถาม


