
สรุปผลความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการสวนส่ือสารองคกร 

ประจําปงบประมาณ 2564 

 

สวนสื่อสารองคกรไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําป

งบประมาณ 2564  โดยไดจัดสงในระบบ Dooms.wu.ac.th เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอบ

คําถาม   ตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน ถึงวันท่ี 12  กรกฎาคม 2564  และไดรับการตอบกลับ จํานวน 100  คน ซ่ึง

สามารถสรุปผลความคิดเห็น ตามคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 

1.00 – 1.80  นอยท่ีสุด  (1) 

1.81 – 2.60 นอย  (2) 

2.61 - 3.40 ปานกลาง (3) 

3.41 – 4.20 มาก (4) 

4.21 – 5.00 มากท่ีสุด (5) 

 

 

 

1. ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป จํานวน 55 คน  และสาย

วิชาการ จํานวน  45 คน  



 

2.ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ       

1. การนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง 

เหมาะสมในแตละงาน 

44 48 7 1 - 4.35 

2. ใหบริการมีความรวดเร็ว เต็มใจ และ

ทันตามกําหนดเวลา 

48 38 13 1 - 4.33 

3. บริการสุภาพ ออนนอม เปนกันเอง 56 39 4 - 1 4.49 

4. การปฏิบัติงานโปรงใส ตรวจสอบได 46 45 8 1 - 4.36 

5. สถานท่ีสะดวก และสะอาด 55 38 6 - 1 4.46 

 



จากการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ พบวา  

การใหบริการสุภาพ ออนนอม เปนกันเอง  อยูในระดับมากท่ีสุด    หากคิดเปนคาคะแนนจาก 5 จะอยู

ท่ี 4.49  ดานสถานท่ี สะดวก และสะอาด จะอยูท่ี 4.46   ดานการปฏิบัติงานโปรงใส ตรวจสอบได จะอยูท่ี 

4.36   ดานการนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตองเหมาะสมในแตละงาน จะอยูท่ี 4.35   และดานการใหบริการมี

ความรวดเร็ว เต็มใจ และทันตามกําหนดเวลา  จะอยูท่ี 4.33  

 

 

 



3.ความพึงพอใจในการใชบริการแบงตามสวนงาน 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

คาเฉล่ีย 

1. งานสารบรรณและธุรการ 47 40 13 - - 4.34 

2. การประสานงานเพ่ือรวมรายการ

ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน 

55 35 9 - 1 4.43 

3. การประสาน และ/หรือ รวมใหการ

ตอนรับ –นําชม 

49 40 9 1 1 4.35 

4. งานขาว/ภาพขาว กราฟฟกเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

51 37 10 2 - 4.37 

5. การประสานงานหนวยงานเพ่ือเชิญ

สื่อมวลชนรวมทําขาว ฯลฯ 

50 40 10 - - 4.4 

6. งานเผยแพรขาวสารผานเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย 

52 38 9 1 - 4.41 

7. การประสานงาน และรวมรายการ

ทาง Walailak Channel 

50 39 10 1 - 4.38 

8. การเผยแพรผานจอ LED ตาม

อาคารตาง ๆ 

45 39 14 2 - 4.27 

9. งานติดตอประสานงาน ตอบขอ

ซักถามทางโทรศัพท 

45  44 8 3 - 4.31 

10.โดยภาพรวมทานคิดวามีความพึง

พอใจตอการใหบริการของสวนสื่อสาร

องคกรในระดับใด 

47 44 7 2 - 4.36 

 



จากการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช

บริการแตละงาน พบวา  การประสานงานเพ่ือรวมรายการทางสื่อวิทยุและโทรทัศน อยูในระดับมากถึงมาก

ท่ีสุด หากคิดเปนคาคะแนนจาก 5 จะอยูท่ี 4.43  งานเผยแพรขาวสารผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  จะอยูท่ี 

4.41   การประสานงาน และรวมรายการทาง  Walailak Channel จะอยูท่ี 4.38   งานขาว/ภาพขาว เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ จะอยูท่ี 4.37   ดานความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนสื่อสารองคกรในระดับใด จะอยูท่ี 

4.36   การประสานงานหนวยงานเพ่ือเชิญสื่อมวลชนรวมทําขาว/แถลงขาว ฯลฯ จะอยูท่ี 4.35    งานติดตอ

ประสานงาน ตอบขอซักถามทางโทรศัพท จะอยูท่ี 4.31   การเผยแพรผานจอ LED ตามอาคารตาง ๆ จะอยูท่ี 

4.27  และรองลงมาอยูในระดับมาก การประสาน และ/หรือ รวมใหการตอนรับ –นําชม จะอยูท่ี 4.4 งานสาร

บรรณและธุรการ  จะอยูท่ี 4.34  

 

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีอยากใหสวนส่ือสารองคกร พัฒนา-ปรับปรุง สรุปดังนี้ 

งานตอนรับ นําชม กิจกรรมสัมพันธ 

1.การประสานงานการตอนรับควรมีลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน 

2. อยากใหมีศูนยรวมขอมูลกิจกรรม โครงการของหนวยงานตางๆ เพื่อเปนประโยชนในการประชาสัมพันธ 

ขอมูลแกผูติดตอสอบถามไดอยางรวดเร็ว 

3. งานรับโทรศัพท  มีโอกาสไดรับสายจากภายนอกที่ Operator โอนสายมาหลายครั ้ง ทําใหทราบวา

พนักงานท่ีโอนสายมา ไมไดสอบถามรายละเอียดจากผูติดตอจากภายนอกใหละเอียดกอนโอนสาย เนื่องจาก

ทุกสายที่ไดรับไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับคนที่รับสายเลย ทําใหผูที่ติดตอเสียเวลาตองรอสายที่ตองโอนไปให

คนที่เกี่ยวของกับเรื ่องนั้นๆ ซํ้าๆ หลายครั้ง อยากใหมีการเรียนรูหนวยงาน/สํานักวิชา/วิทยาลัยตางๆ ให

ชัดเจนวาแตละหนวยงานทําหนาท่ีหรือรับผิดชอบเก่ียวกับอะไรจะไดไมเกิดขอผิดพลาดเวลาโอนสาย 

 

งานผลิตฯ 

1.ไดเขารวมกิจกรรมถายภาพในมวล.เปนกิจกรรมที่ดีมาก ไดความรู ควรจัดตอเนื่อง 

2. ชอบรายการWOW Walailak.นําเสนอไดสนุกสนาน 

3.  ควรมีรายการใหม ๆ ท่ีทันสมัย ตรงตามกลุมเปาหมายท่ีเปนักเรียน 

4. ขอใหทําโฆษณาและนําเสนอหลักสูตรท่ีรับเด็กไดนอย เพ่ือเปนการกระตุนยอด 

5. ควรปรับปรุงกราฟฟกใหมีความทันสมัยมากขึ้น 



6.หากมีการนําเสนอเนื้อหาที่เนนไปที่ชีวิตของนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ ให

มากขึ้นกวาการสัมภาษณผูบริหาร อาจจะเพิ่มเติมความรอบดานไดมากขึ้น - ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ

เนื้อหาท่ีทางสวนผลิตไปยัง สื่อหลักท่ีไดรับความนิยมบาง 

7. image ของมวล ดีข้ึนมาก : ขอฝากใหเพ่ิมสวน review ใน web board ตางๆ เชน Deck-D / pantie 

และสื่อออนไลนสมัยใหม เชน tactic Instagram รวมถึงสื่อภาษาอังกฤษใหมมากข้ึน 

8.ตองการใหประสานและผลิตสื่อประชาสัมพันธใหสาขาวิชาหรือสํานักวิชามากข้ึน 

 

งานขาว 

1.การเขียนขาวควรใหเครดิตหนวยงานที่ใหขอมูลดวย 

2.เพิ่มเนื้อหาการประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย สํานักวิชา ตลอดจนนักศึกษา และปรับลดการ  

การประชาสัมพันธสวนบุคคลลงบาง เพ่ือใหเห็นภาพและบรรยากาศกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ควรสื่อสารเหตุการณตางๆท่ีเกิดในมหาวิทยาลัยใหทราบแบบปจจุบัน เชน โรงพยาบาลสนาม. การติดเชื้อ 

COVID-19 ในกลุมนศฺ. บุคลากร โครงการตางๆในมหาวิทยาลัย ถนนพังเพราะรถขนดิน ปลอยมากวา 2 

เดือน ไมทราบวาจะดําเนินการอยางไร ใครรับผิดชอบ ฯลฯ 

3.ประชาสัมพันธชองทางเพ่ิมเติมคะ 

4.ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากข้ึน 

5. เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีขาวเชิงศักยภาพมากข้ึน 

6. ควรเนนการใช SEO มาชวยในการประชาสัมพันธมากยิ่งข้ึน  

 

ภาพรวม 

- ภาพรวมดีแลว  (8) 

- ทุกคนนารักเปนกันเองในการทํางาน 

- หนวยงานมีการพัฒนาดีอยูแลว  

- บุคลากร ยิ้มแยม มนุษยสัมพันธดี 

- ขอขอบคุณในการใหความรวมมือตลอดมา 

- การใหบริการดีรวดเร็วทันเหตุการณปจจุบัน 

- ดีทุกดาน 
 

 

 



อ่ืน ๆ 

- อยากใหสรางอาคารประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยและติดตอประสานงานท่ีอําเภอเมือง (พ้ืนท่ีดินทาง

ไปปากนคร) เพ่ือความสะดวกมากข้ึน 

- มีการเก็บขอมูลเก่ียวกับคนชมผานจอ  LED มากนอยแคไหน 

 

                                                                   

                    จัดทําโดย งานบริหารท่ัวไปและธุรการ 

สวนสื่อสารองคกร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 


