
สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนสื่อสารองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
************************ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ด ำเนินกำรโดยงำน บริหำรงำนทั่วไปและธุรกำร ส่วนสื่อสำรองค์กร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรให้บริกำรส่วนสื่อสำรองค์กร ประจ ำปี 
2565 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจแบ่งตำมโครงสร้ำงงำน 4 งำน ประกอบด้วย งำนบริหำรงำน
ทั่วไปและธุรกำร  งำนต้อนรับและสื่อสำรภำพลักษณ์ งำนผลิดสื่อและสำรสนเทศ  งำนข่ำวและกำรสื่อสำรดิจิทั ล 
และแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม  ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร
ของส่วนสื่อสำรองค์กร แบ่งตำมงำน และส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมกำรให้บริกำรส่วนสื่อสำรองค์กร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 สำมำรถน ำผลวิเครำะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนำ/ปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำนและกำร
ให้บริกำรของส่วนสื่อสำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้  Google  form ในกำรค ำนวณข้อมูลแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวมร้อย
ละของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนสื่อสำรองค์กรจัดท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565   โดยได้จัดส่งในระบบ  Dooms.wuac.th เพ่ือให้ผู้บริหำร บุคลำกรสำย
วิชำกำร และบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไปภำยในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ตอบแบบสอบถำม 
ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนำยน 2565 และได้รับกำรตอบกลับ จ ำนวน  120 คน ซึ่งสำมำรถสรุปผลควำมคิดเห็น ตำม
ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพ่ึงพอใจมี 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 

1.00 - 1.80 น้อยที่สุด (1) 
1.81 - 2.60 น้อย  (2) 
2.61 - 3.40 ปำนกลำง (3) 
3.41 - 4.20 มำก  (4) 
4.21 - 5.00 มำกที่สุด (5) 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

1.1 ต าแหน่ง  :  ผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน  10  คน บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน  27 คน 
และบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป จ ำนวน  83  คน 

 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

1.2 อายุงาน :  ผู้ตอบแบบสอบถำมอำยุระหว่ำง 1- 2 ปี จ ำนวน  23  คน  3-5 ปี จ ำนวน 24 คน  6-10 ปี 
จ ำนวน 15   คน และมำกกว่ำ 10 ปี จ ำนวน  53 คน 

 



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนสื่อสารองค์กร แบ่งตามงาน   

ส่วนสื่อสำรองค์กรแบ่งตำมโครงสร้ำงงำนออกเป็น 4 งำน ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนทั่วไปและธุรกำร  งำน
ต้อนรับและสื่อสำรภำพลักษณ์ งำนผลิดสื่อและสำรสนเทศ และงำนข่ำวและกำรสื่อสำรดิจิทัล 

2.1 ระดับความพึงพอใจงานบริหารงานทั่วไปและธุรการ 

 

ราการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. อัธยำศัยกำรติดต่อประสำนงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ 

84 32 4 - - 4.66 

2. ควำมถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ของงำน 78 34 7 1 - 4.57 
 

 

จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร พบว่ำ  กำรให้บริกำรงำนบริหำรงำนทั่วไป
และธุรกำร มีอัธยำศัยกำรติดต่อประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่  อยู่ในระดับมำกที่สุด  หำกคิดเป็นค่ำคะแนนจำก 5 
จะอยู่ที่ 4.66  และควำมถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วของงำน  จะอยู่ที่  4.57 

 

 



2.2 งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ 

 

 

ราการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. กำรติดต่อประสำนงำน โทรศัพท์กลำง
ของมหำวิทยำลัย 

61 40 10 5 4 4.24 

2. กำรติดต่อประสำนงำนในกำรต้อนรับ
และน ำชมมหำวิทยำลัย 

65 35 9 7 4 4.25 

3. ระบบส่งข่ำวใน  Intranet  เอ้ือต่อกำร
ใช้งำน 

67 36 9 4 4 4.31 

 

จำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร พบว่ำ  งำนต้อนรับและสื่อสำร
ภำพลักษณ์  อยู่ในระดับมำกที่สุด หำกคิกเป็นคะแนนจำก 5  ระบบส่งข่ำวใน  Intranet เอ้ือต่อกำรใช้งำน อยู่ใน
ระดับ 4.31  กำรติดต่อประสำนงำนในกำรต้อนรับและน ำชมมหำวิทยำลัย หำกคิดเป็นค่ำคะแนน จะอยู่ที่ 4.24 
กำรติดต่อประสำนงำนโทรศัพท์กลำงของมหำวิทยำลัย หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.24                    

 



2.3 งานผลิตสื่อและสานสนเทศ 

 

ราการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. กำรให้บริกำรผลิตสื่อทันตำม
ก ำหนดเวลำ 

68 42 6 1 1 4.40 

2. อัธยำศัยกำรติดต่อประสำนงำนรำยกำร
มีควำมชัดเจน 

75 37 6 1 - 4.52 

3. เป็นมืออำชีพในกำรผลิตรำยกำร/
ผลงำน 

75 35 8 1 - 3.67 

 

จำกกำรตอบแบบสอบถำม ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร พบว่ำ งำนผลิตสื่อและสำนสนเทศ
ด้ำนอัธยำศัยกำรติดต่อประสำนงำนรำยกำรมีควำมชัดเจน อยู่ในระดับ 5 หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.52  กำร
ให้บริกำรผลิตสื่อทันตำมก ำหนดเวลำ  หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.40   และเป็นมืออำชีพในกำรผลิตรำยกำร/ผลงำน 
อยู่ในระดับ  4   หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 3.67 

 

 

 



2.4 งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล 

 

ราการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1. ข้อมูลข่ำวสำรมีกำรอัพเดทข่ำวสำรมี
ควำมครอบคลุมและทันเหตุกำรณ์ 

81 33 5 1 - 4.61 

2. กำรติดต่อประสำนงำนข่ำวมีควำมสุภำพ 
เป็นมิตร 

84 34 2 - - 4.68 

3. เว็บไซต์มหำวิทยำลัย มีควำมสวยงำม 87 28 5 - - 4.68 
4. เว็บไซต์มหำวิทยำลัย มีควำมสวยงำม
สำมำรถสะท้อนภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยได้ 

91 26 3 - - 4.73 

5. กรำฟิกและแบนเนอร์สวยงำมดึงดูดใจ 87 28 4 1 - 4.67 
 

จำกกำรตอบแบบสอบถำม  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนข่ำวและกำรสื่อสำรดิจิทัล 
พบว่ำ ด้ำนเว็บไซต์มหำวิทยำลัยมีควำมสวยงำมสำมำรถสะท้อนภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยได้ อยู่ในระดับ   5     
หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.73  กำรติดต่อประสำนงำนข่ำวมีควำมสุภำพเป็นมิตร  หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.68 
เว็บไซต์มหำวิทยำลัยมีควำมสวยงำม หำกคิดเป็นค่ำคะแนน  4.68  กรำฟิกและแบนเนอร์สวยงำมดึงดูดใจ    หำก
คิดเป็นค่ำคะแนน  4.67 และข้อมูลข่ำวสำรมีกำรอัพเดทข่ำวสำรมีควำมครอบคลุมและทันเหตุกำรณ์   หำกคิดเป็น
ค่ำคะแนน 4.61        



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมการให้บริการ ส่วนสื่อสารองค์กร 

 

 

ราการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1. ควำมเป็นมืออำชีพในกำรท ำงำน 79 35 6 - - 4.60 
 

2. เจ้ำหน้ำที่มีสัมพันธภำพที่ดี และมีจิตใจ
ในกำรให้บริกำร 

85 30 4 1 - 4.64 

3. สถำนที่สะดวก สะอำด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

88 28 4 - - 4.7 

 

จำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อภำพรวมกำรให้บริกำร ส่วนสื่อสำรองค์กร  พบว่ำ
สถำนที่สะดวก  สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในระดับ 5  หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.7     เจ้ำหน้ำที่มีสัมพันธ์
ภำพที่ดีและมีจิตใจในกำรให้บริกำร    หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.64  และควำมเป็นมืออำชีพในกำรท ำงำน         
หำกคิดเป็นค่ำคะแนน 4.60 

 



ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีอยากให้ส่วนสื่อสารองค์กรพัฒนาปรับปรุง  สรุปได้ดังนี้ 

 

1.ควรเพิ่มทีมงำนหรือเพ่ิมเครื่องมือที่มีควำมรวดเร็วในกำรตัดต่อมำกข้ึน 

2.เยี่ยมมำกๆเลยครับ 

3.ทุกคนปฏิบัติงำนได้อย่ำงงดี 

4.พนักงำนทุกท่ำน ให้บริกำรดีเยี่ยมค่ะ 

5. The biggest problem I feel is that the university news pieces lack identity and those from 
outside WU will struggle to understand what we are doing. We need research and SDG stories to 
promote WU. Our current news is focused too much on our admin which consultants have told 
us creates a dull image.  

แปล  :  ข่ำวขำดอัตลักษณ์ เกรงว่ำคนภำยนอกวลัยลักษณ์จะไม่เข้ำใจว่ำเขำก ำลังท ำอะไรกันอยู่  เรำต้องกำร
งำนวิจัย และเรื่องรำวเกี่ยวกับ  SDG เพ่ือโปรโมท มหำวิทยำลัย ข่ำวเรำมุ่งไปที่ผู้บริหำรมำกเกินไป ท ำให้มันไม่
ค่อยมีอะไรน่ำตื่นเต้น 

6. พนักงำนของส่วนสื่อสำรองค์กรน่ำรักทุกคนค่ะ 

7. ทีมงำน/เจ้ำหน้ำที่ ให้กำรบริกำรและปฏิบัติงำนได้ดีมำก 

8.ทุกคนให้บริกำรดีมำก โดยเฉพำะงำนบริหำรงำนทั่วไปและธุรกำรคับ 

9.ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีมำก 

*********************** 



 

 


