
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดหำ จัดสรร รำยได้ และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ตำม

ระเบียบสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรจัดหำ จัดสรร รำยได้และหรือ

ผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2543 โดยได้ด ำเนินงำนภำยใต้ข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ พ.ศ. 

2558 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้   และหรอืผลประโยชน์ ท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ปัจจุบันส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มีหน่วยงำนที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝ่ำย 

ได้แก่   

1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

2. ฝำ่ยธุรกิจผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 

3. ฝ่ำยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อกำรศกึษำ  

4. ฝ่ำยสถำบันฝกึอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ 

5. ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 
 

 ในปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ได้ประเมินควำมพึงพอใจ

เพื่อที่จะได้น ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงหน่วยให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบัน อนำคต และควำมท้ำทำยต่ำงๆ ของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ในกำร

ด ำเนนิงำนมผีลกำรประเมนิดังนี้ 

 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 

  ผู้มำใช้บริกำร และผู้ติดต่อประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง และเก็บแบบประเมิน

เพื่อสรุปผล  จ ำนวน 150 คน 

 

2.ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ ำปีงบประมำณ  2564  (1 ตุลำคม  2563 – 30  กันยำยน  2564) 

 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 



4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   สถิติที่ใชใ้นกำรวิเครำะหค์วำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรน คือ กำรใช้คำ่เฉลี่ย ( x ) 

 

5. เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน  

4.21 – 5.00 ดีมำก 

3.41 – 4.20 ด ี

2.61 – 3.40 ปำนกลำง 

1.81 – 2.60 ไม่ดี 

1.00 – 1.80 ไม่ดีอย่ำงมำก 

     

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีผลกำรประเมินดังตำรำงตอ่ไปนี้ 

 

6.1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ด้านเวลา 
 

ระดับ 

  1.1 กำรให้บริกำรไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 4.12 ด ี

  1.2 มคีวำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 4.31 ดีมำก 

  1.3 พนักงำนไม่ให้ลูกค้ำรอรับบริกำรนำน 4.00 ด ี

2.ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร   

  2.1 มกีำรตดิป้ำยหรอืแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร 4.27 ดีมำก 

  2.2 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 4.01 ด ี

  2.3 มีขอบเขตระยะเวลำกำรให้บริกำรที่ชัดเจน 4.30 ดีมำก 

3.ด้านบุคลากรที่ให้บรกิาร   

3.1 มคีวำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 4.23 ดีมำก 

3.2 สำมำรถตอบค ำถำมของลูกค้ำได้อย่ำงชัดเจน 4.51 ดีมำก 

3.3 พนักงำนให้บริกำรโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 4.22 ดีมำก 

4.สิ่งอ านวยความสะดวก   

4.1 มีป้ำยสัญลักษณ์ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร 4.52 ดีมำก 

4.2 สถำนที่ที่ให้บริกำรมีควำมสะอำด  4.30 ดีมำก 

4.3 มีสถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร เช่น ที่นั่ง น้ ำดื่ม หอ้งน้ ำ 4.44 ดีมำก 

รวม 4.27 ดีมาก 

 



 

6.2 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    ผู้รับบริกำรของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ที่ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 150 คน  

โดยรวมควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมำก  ( x =4.27) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ มีป้ำยสัญลักษณ์

ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร สำมำรถตอบค ำถำมของลูกค้ำได้อย่ำงชัดเจน อยู่ในระดับดีมำก 

( x =4.52)  รองลงมำ คือ สำมำรถตอบค ำถำมของลูกค้ำได้อย่ำงชัดเจน อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.51) 

รองลงมำ คือ มีสถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร เช่น ที่นั่ง น้ ำดื่ม ห้องน้ ำ อยู่ในระดับดีมำก 

( x =4.44) รองลงมำ คือ มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.31) รองลงมำ คือ 

สถำนที่ที่ให้บริกำรมีควำมสะอำด อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.30) รองลงมำ คือ มีกำรติดป้ำยหรือแจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.27) รองลงมำ คือ มีควำมเต็มใจและ

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.23) รองลงมำ คือ พนักงำนให้บริกำรโดยไม่เลอืก

ปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.22) รองลงมำ คอื กำรให้บริกำรไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด อยู่ในระดับ

ดีมำก ( x =4.12) รองลงมำ คือ มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.01) 

รองลงมำ คือ มพีนักงำนไม่ให้ลูกค้ำรอรับบริกำรนำน อยู่ในระดับดีมำก ( x =4.00) ตำมล ำดับ 

 

7. สรุปผลการประเมิน 

  จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ( x =4.27) 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

   8.1 ควรมีสถำนที่จอดรถให้เหมำะสมกว่ำนี้ 

  8.2 บุคลำกรในกำรตดิต่อประสำนงำนมีนอ้ย 

 

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้  

ผู้จัดท ารายงาน 


