
รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจําป 2564 

 

 

จากการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในป 2564 
มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 2,929 คน เพื่อวัดผลความพึงพอใจและนําไปปรับปรุงการใหบริการของศูนย
ภาษา โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลเก่ียวกับ เพศ และอายุ ขอมูลที่ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (%) 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
1,708 
1,221 

 
58.30 
41.70 

2. อายุ 
นอยกวา 25 ป 
25-30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41-45 ป 
46-50 ป 
51-55 ป 

 
1215 
644 
671 
0 

499 
0 
0 

 
41.50 
22.00 
19.50 
0.00 
17.00 
0.00 
0.00 

3. ประเภทของผูรับบริการ 
บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป 

 
71 
214 
2573 
71 

 
2.40 
7.30 
87.90 
2.40 

   

รวม 2,929 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศขาย จํานวน 1,708 คน คิดเปนรอยละ 58.30 
รองลงมาคือ เพศหญิง จํานวน 1,221 คน คิดเปนรอยละ 41.70 มีชวงอายุนอยกวา 25 ป จํานวน 1,215 คน คิด
เปนรอยละ 41.50 อายุ 25-30 ป จํานวน 644 คน คิดเปนรอยละ 22.00 อายุ 31-35 ป จํานวน 671 คน คิดเปน
รอยละ 19.50 อายุ 36-40 ป จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 อายุ 41-45 ป จํานวน 499 คน คิดเปนรอยละ 17 
อายุ 46-50 ป จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 และอายุ 51-55 ป จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 และเปน
บุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 2.40 บุคลากรสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 7.30 นักศึกษา คิดเปนรอยละ 
87.90 และประชาชนทั่วไป คิดเปนรอยละ 2.40 



ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการใชบริการศนูยภาษา 
 การประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยภาษา ทําการวิเคราะหคาเฉล่ีย โดยมีเกณฑวัดระดับ
ความพึงพอใจ ดังน้ี 
  

ระดับความพึงพอใจ คาประเมิน 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 
ความพึงพอใจมาก 4 
ความพึงพอใจปานกลาง 3 
ความพึงพอใจนอย 2 
ความพึงพอใจนอยที่สุด 1 

 
 คะแนนเฉลี่ยที่ไดนํามาแปลตามเกณฑ โดยการกําหนดความหมายคะแนนตัวเลือกในแบบประเมินแตละ
ขอ มีเกณฑ ดังนี ้
 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 
ตารางที่ 2 ประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการ 

รายการ x̅ ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
1.1. ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 4.39 มาก 
1.2. ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 4.60 มากที่สุด 
1.3. ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง 4.87 มากที่สุด 
1.4. การแตงกาย สุภาพเหมาะสม 4.49 มาก 

เฉล่ียรวม 4.59 มากที่สุด 
 
  



รายการ x̅ ระดับความพึงพอใจ 

2. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 
2.1. มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.49 มาก 
2.2. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 4.58 มากที่สุด 
2.3. ข้ันตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.45 มาก 

เฉล่ียรวม 4.51 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3.1. จํานวนคอมพิวเตอรเพียงพอตอการใหบริการ 4.35 มาก 
3.2. ส่ืออุปกรณในหองปฏิบัติการเรียนรูภาษาดวยตนเองมีความทันสมัย 4.70 มากที่สุด 
3.3. จํานวนหนังสือ/ส่ือส่ิงพิมพที่ใหบริการในมุมเรียนรูภาษาดวยตนเอง

เพียงพอตอการใหบริการ 
4.45 มาก 

3.4. หนังสือ/สื่อส่ิงพิมพที่ใหยรกิารในมุมเรียนรูภาษาดวยตนเองมีความ
ทันสมัย 

4.49 มาก 

3.5. สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปเหมาะสมกับการเรียนรู 4.40 มาก 
เฉล่ียรวม 4.48 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 สามารถสรุประดับความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในแตละดาน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการ 

รายการประเมิน x̅ ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.59 มากที่สุด 
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.51 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.48 มาก 

ระดับคะแนนเฉล่ียทุกดาน 4.53 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 สรุปไดวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน
ภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (4.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
คือ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (4.51) รองลงมา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการ (4.48) ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ 

1. อยากใหจัดสอบ DRU TEST ใหมากกวานี้ และมีระบบลงทะเบียนตามไตรมาส  
2. อยากใหหองปฎิบัติการมีความทันสมัยมากกวานี้ และพรอมไปดวยส่ือบริการที่ครบครัน 
3. ปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการไดดีเยี่ยม แตอาจจะชาไปนิดหนอย 
4. การอํานวยความสะดวกใหเร็วกวาน้ี 

 


