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ผลการประเมิน 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต คณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า และสามารถน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไปนั้น 

กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดจากตาราง Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับ
ความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ 5% ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บจาก 1) บัณฑิต จ านวน 351 ตัวอย่าง           
2) ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต จ านวน 351 ตัวอย่าง 3) แขกผู้มีเกียรติ จ านวน 40 ตัวอย่าง และ 4) คณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 155 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 897 ตัวอย่าง โดยด าเนินการเก็บข้อมูลทั้งหมด 
915 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 102.01 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 915 คน เป็นบัณฑิตจ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34 ผู้ปกครองและญาติ
บัณฑิต จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34 แขกผู้มี เกียรติ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37 และ
คณะอนุกรรมการฯ ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 16.94 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครอบ 60 ปี อ าเภ อหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ใน
ระดับมาก (4.38) คิดเป็นร้อยละ 87.56 ของระดับคะแนนเต็ม และ พบว่ากลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด 
โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(3.92) คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน) พบว่า 
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.35) คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของระดับคะแนนเต็ม 
โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.74) คิดเป็นร้อยละ 
94.80 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60              
กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.40 และ กลุ่ม

บทสรุปผู้บริหาร 
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ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของระดับคะแนนเต็ม 
ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน (ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน) พบว่า  ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมี
ความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาคือกลุ่ม
บัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00 และ กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13) คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (4.38) 
คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.49) 
คิดเป็นร้อยละ 89.80 กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.32) คิดเป็นร้อยละ 
86.40 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.90) คิดเป็นร้อยละ 78.00     
ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ด้านของที่ระลึก (ผลส าเร็จของการด าเนินงาน) พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.35) คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ด้านภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.30) คิดเป็นร้อยละ 
86.00 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมาคือกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.40 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.84)       
คิดเป็นร้อยละ 76.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 1.1-1 

ตารางที่ 1.1-1 : ตารางแสดงค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจแยกตามประเด็นการประเมินและกลุม่ของผู้เข้าร่วมพิธีฯ 

ประเด็นการประเมิน 

ค่าคะแนน/ระดับความพึงพอใจ 

บัณฑิต 
ผู้ปกครอง 

และญาติบณัฑิต 
แขกผู้มีเกียรต ิ

คณะกรรมการ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ภาพรวม 

ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่ 
(ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน) 

4.53 มากที่สุด 3.96 มาก 4.74 มากที่สุด 4.17 มาก 4.35 มาก 
ร้อยละ 90.60 ร้อยละ 79.20 ร้อยละ 94.80 ร้อยละ 83.40 ร้อยละ 87.00 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน  
(ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน) 

4.65 มากที่สุด 
 

4.80 มากที่สุด 4.13 มาก 4.53 มากที่สุด 
ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 82.60 ร้อยละ 90.60 
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ประเด็นการประเมิน 

ค่าคะแนน/ระดับความพึงพอใจ 

บัณฑิต 
ผู้ปกครอง 

และญาติบณัฑิต 
แขกผู้มีเกียรต ิ

คณะกรรมการ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ภาพรวม 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4.49 มาก 3.90 มาก 4.83 มากที่สุด 4.32 มาก 4.38 มาก 

ร้อยละ 89.80 ร้อยละ 78.00 ร้อยละ 96.60 ร้อยละ 86.40 ร้อยละ 87.60 
ด้านของที่ระลึก  
(ผลส าเร็จของการด าเนินงาน) 

4.63 มากที่สุด 
 

4.35 มาก 4.49 มาก 
ร้อยละ 92.60 ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 89.80 

ด้านภาพรวม  
3.84 มาก 4.85 มากที่สุด 4.22 มาก 4.30 มาก 
ร้อยละ 76.80 ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 84.40 ร้อยละ 86.00 

เฉลี่ย 
4.56 มากที่สุด 3.92 มาก 4.80 มากที่สุด 4.23 มาก 4.38 มาก 

ร้อยละ 91.20 ร้อยละ 78.40 ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 84.60 ร้อยละ 87.60 
ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.66 0.97 0.43 0.70 0.69 

เฉลี่ยรวม 4.38 มาก 
 

คิดเป็นร้อยละ 87.56 
 

ตารางที่ 1.1-2 : ตารางแสดงระดบัช่วงคะแนนและความหมาย 
ระดับช่วงคะแนน ความหมาย 

1.00 - 1.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
1.50 - 2.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.50 - 3.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.50 - 4.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
4.50 - 5.00 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด   

 

ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร่วมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ของระดับคะแนนเต็ม โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนมาก
ที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมาคือด้านภาพรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากที่สุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต พบว่าผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (3.92) คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของระดับคะแนนเต็ม โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) คิดเป็นร้อยละ 
79.20 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.90) คิดเป็นร้อยละ 78.00 
และ ด้านภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.84) คิดเป็นร้อยละ 76.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 
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ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของแขกผู้มีเกียรติ พบว่าแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของระดับคะแนนเต็ม โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจในด้านภาพรวมมาก
ที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 และ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน พบว่าคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60 ของระดับคะแนนเต็ม  โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในด้านผลส าเร็จของการด าเนินงานมากที่สุด มรีะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.35) คิดเป็นร้อยละ 
87.00 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.40 
ด้านภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.40 ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน   
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.40 และ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการฝึกซ้อม       
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13) คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

 ในด้านข้อเสนอแนะในการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 นั้น คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงานได้
ออกแบบการเก็บข้อมูลด้านข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลอย่างอิสระ ประกอบไปด้วย 
(1) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีความพึงพอใจ และ (2) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินเห็นควรว่าจะต้องมีการ
ปรับปรุง ดังตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-3 : ตารางแสดงข้อมูลด้านข้อเสนอแนะในการประเมนิความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 

บัณฑิต 
1.การจัดสถานท่ีสวยงามเหมาะสมกับพิธี (30)  
2.ความรู้สึกภูมิใจจากการรับปริญญา/พิธีการการทุกอย่าง (10)  
3.มีความภูมิใจในสถาบัน (5)  
4.อาจารย์พิธีกรมีเรื่องพูดคุยกับบัณฑิตช่วยผ่อนคลายได้มาก (2) 

1.ควรปรับปรุงวิธีการโหลดบัณฑิตให้เร็วข้ึน (18)     
2.ควรเพิ่มรถสุขาหรือห้องน้ าให้เหมาะสมกับจ านวนบัณฑิต (5)  
3.ควรมีอาหารว่างให้กับบัณฑิตเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ (3)  
4.อาจารย์ก ากับแถวมาสาย (2) 

ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 
1.สถานท่ีจัดพิธีเหมาะสม ดูเป็นทางการ (20)  
2.สถานท่ีพักผู้ปกครองมีการถ่ายทอดสัญญาณพิธี (10)  
3.เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างทั่วถึง (2) 

1.ควรเพิ่มบริเวณที่พักผู้ปกครอง/ที่จอดรถ (85)  
2.ควรติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมบริเวณที่พักผู้ปกครอง (10)  
3.ควรเพิ่มรถสุขาหรือจัดบริการห้องน้ าให้เพียงพอ (8) 
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สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 
แขกผู้มีเกียรติ 
1.ได้รับการประสานงานจากทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี (1)  
2.การเตรียมงานกระบวนการท างานและการจัดพิธีท าได้ดีมาก (2) 

1.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ควรจัดให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ (1)  
2.อยากให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีหอประชุมหรือสถานที่จัดพิธีเป็น
ของตัวเอง (1) 

คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
1.การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นล าดับขั้นตอน (5) 
2.การจัดสถานท่ีภายในพิธีสวยงามมาก (2)  
3.จัดเตรียมอาหารได้ดี/อร่อย (2) 

1.ควรเตรียมอาหารให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน (6)  
2.ควรปรับปรุงวิธีการโหลดบัณฑิตให้มีความเร็วขึ้น (4) 

 

 

 



 
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9  ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

 
- 6 - 

 

 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในพิธีฯ ดังกล่าว หลายกลุ่ม 
ประกอบไปด้วย บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุ้มค่า และสามารถน าผลการประเมินฯ ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป 

 

การประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
ออกแบบโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลก าหนดจากตาราง 
Krejcie & Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยเก็บตัวอย่างจากผู้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในพิธีฯ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 : สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ตอน
ที่ 2 : ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

 

โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excle   
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ร้อยละของข้อมูล และ        
ก าหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแบบอิสระ และ มีการก าหนดระดับความพึงพอใจที่ 5 ระดับ    
ได้แก่ 6 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีสุ่ด และ 0 หมายถึง ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ ตามล าดับ 
 
 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 

กันยายน 2560 

บทน ำ 
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1. ความเป็นมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในพิธีฯ ดังกล่าว หลายกลุ่ม 
ประกอบไปด้วย บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ 
 การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า และสามารถน า
ผลการประเมินฯ ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559           
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2.2 เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งต่อไป 
 

3. ขอบเขตการประเมิน 
ด าเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2558 

โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มบัณฑิต : จัดเก็บข้อมูล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  2) กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต  : จัดเก็บข้อมูล ณ บริเวณลานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
  3) กลุ่มแขกผู้มีเกียรติ : จัดเก็บข้อมูล ณ ห้องรับรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  4) กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน : จัดเก็บข้อมูล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินผล 
 4.1 ทราบผลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559                
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บทที่ 1 : ประเด็นการประเมินและระเบียบวิธีการประเมิน 
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 4.2 มีข้อมูลความพึงพอใจส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยฯ ในครั้งต่อไป 
 

5. วิธีด าเนินการประเมิน 
 5.1 กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มตัวอย่าง 
 

  กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพึงพอใจประกอบไปด้วย บัณฑิต แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
ต่างๆ ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย 

  1) บัณฑิต    จ านวน  351 คน 
  2) ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต  จ านวน  351 คน  (ประมาณจากจ านวนบัณฑิต 1:1) 
  3) แขกผู้มีเกียรติ    จ านวน   40 คน 
  4) คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน  155 คน 
     รวมทั้งสิ้น จ านวน  897 คน  
 

กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล โดยก าหนดจากตาราง Krejicie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% และ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล     
4 พื้นที่ คือ 
   1) ภายในห้องประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ส าหรับกลุ่มบัณฑิต จ านวน 360 ตัวอย่าง 
   2) ลานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ส าหรับกลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต จ านวน 360 ตัวอย่าง 
   3) ห้องรับรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ส าหรับกลุ่มแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 40 ตัวอย่าง 
   4) บริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ส าหรับกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 155 ตัวอย่าง 
 

   รวมทั้งสิ้น  915  ตัวอย่าง  
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5.2 เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8            
ประจ าปีการศึกษา 2558 คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบไปด้วย 
   1) แบบประเมินฯ ส าหรับบัณฑิต 
   2) แบบประเมินฯ ส าหรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 
   3) แบบประเมินฯ ส าหรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
 ประกอบไปด้วย 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
และข้อเสนอแนะ 
 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิ เคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ความถี่ ร้อยละ ตารางและกราฟแสดงข้อมูล ความเรียงในการบรรยายข้อมูล 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
และข้อเสนอแนะ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ตารางและกราฟแสดงข้อมูล 
ความเรียงในการบรรยายข้อมูล  

5.4 เกณฑ์การประเมิน 
  ในการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 
2559 ใช้ระดับคะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีค่าช่วงคะแนน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงระดับช่วงคะแนนและความหมาย 
ระดับช่วงคะแนน ความหมาย 

1.00 - 1.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
1.50 - 2.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.50 - 3.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.50 - 4.49 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
4.50 - 5.00 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด   
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การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการหลายกลุ่ม ได้แก่ บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนแขก       
ผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน ได้ก าหนดแบ่งพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล จ านวน 4 พ้ืนที่ 
ดังต่อไปนี้ 

 1) ภายในห้องประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ส าหรับกลุ่มบัณฑิต    จ านวน  360  ตัวอย่าง 
 

 2) ลานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ส าหรับกลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต  จ านวน  360  ตัวอย่าง 
 

 3) ห้องรับรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ส าหรับกลุ่มแขกผู้มีเกียรติ   จ านวน 40 ตัวอย่าง 
 

 4) บริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ส าหรับกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 155 ตัวอย่าง 
 

 รวมทั้งสิ้น  915  ตัวอย่าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1) ผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด  จ านวน 915   คน คิดเป็นร้อยละ  100.00   
  2) บัณฑิต    จ านวน 360   คน คิดเป็นร้อยละ  39.34  
  3) ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต  จ านวน 360   คน คิดเป็นร้อยละ  39.34 
  4) แขกผู้มีเกียรติ     จ านวน 40     คน คิดเป็นร้อยละ  4.37 
  5) คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน 155   คน คิดเป็นร้อยละ  16.94  

โดยเป็น 

  1) เพศหญิง    จ านวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ  56.83   
  2) เพศชาย    จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ  38.69 
  3) ไม่ระบุเพศ    จ านวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ  4.48 
 

ดังตารางที่ 3.1-1 

บทที่ 2 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่ 3.1-1 : ตารางแสดงการจ าแนกสถานภาพของผูต้อบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ร้อยละ 
บัณฑิต 146 214 0 360 39.34 
ผู้ปกครองและญาติบัณฑติ 111 208 41 360 39.34 

แขกผู้มีเกียรต ิ 25 15 0 40 4.37 
คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 72 83 0 155 16.94 

รวม 354 520 41 915 
 ร้อยละ 38.69 56.83 4.48 100.00 

 

แผนภูมิที่ 3.1-1 : แผนภูมิแสดงการจ าแนกสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครอบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.38) คิดเป็นร้อยละ 87.56 ของระดับคะแนนเต็ม และ พบว่ากลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจ

146
111

25
72

354

214 208

15

83

520

0
41

0 0
41

360 360

40

155

915

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม



   
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9  ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

- 12 - 
 

อยู่ในระดับมาก (4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (3.92) คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน) พบว่า 
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.35) คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของระดับคะแนนเต็ม 
โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.74) คิดเป็นร้อยละ 
94.80 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60              
กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.40 และ กลุ่ม
ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของระดับคะแนนเต็ม 
ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน (ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน) พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมี
ความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาคือกลุ่ม
บัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00 และ กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13) คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.38) 
คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด (4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.49) 
คิดเป็นร้อยละ 89.80 กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.32) คิดเป็นร้อยละ 
86.40 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.90) คิดเป็นร้อยละ 78.00     
ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ด้านของที่ระลึก (ผลส าเร็จของการด าเนินงาน) พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.35) คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ด้านภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.30) คิดเป็นร้อยละ 
86.00 ของระดับคะแนนเต็ม โดยกลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมาคือกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.40 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.84) คิด
เป็นร้อยละ 76.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 3.1-2  
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ตารางที่ 3.1-2 : ตารางแสดงค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจแยกตามประเด็นการประเมินและกลุม่ของผู้เข้าร่วมพิธีฯ 

ประเด็นการประเมิน 

ค่าคะแนน/ระดับความพึงพอใจ 

บัณฑิต 
ผู้ปกครอง 

และญาติบณัฑิต 
แขกผู้มีเกียรต ิ

คณะกรรมการ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ภาพรวม 

ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่ 
(ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน) 

4.53 มากที่สุด 3.96 มาก 4.74 มากที่สุด 4.17 มาก 4.35 มาก 
ร้อยละ 90.60 ร้อยละ 79.20 ร้อยละ 94.80 ร้อยละ 83.40 ร้อยละ 87.00 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน  
(ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน) 

4.65 มากที่สุด 
 

4.80 มากที่สุด 4.13 มาก 4.53 มากที่สุด 
ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 82.60 ร้อยละ 90.60 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4.49 มาก 3.90 มาก 4.83 มากที่สุด 4.32 มาก 4.38 มาก 

ร้อยละ 89.80 ร้อยละ 78.00 ร้อยละ 96.60 ร้อยละ 86.40 ร้อยละ 87.60 
ด้านของที่ระลึก  
(ผลส าเร็จของการด าเนินงาน) 

4.63 มากที่สุด 
 

4.35 มาก 4.49 มาก 
ร้อยละ 92.60 ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 89.80 

ด้านภาพรวม  
3.84 มาก 4.85 มากที่สุด 4.22 มาก 4.30 มาก 
ร้อยละ 76.80 ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 84.40 ร้อยละ 86.00 

เฉลี่ย 
4.56 มากที่สุด 3.92 มาก 4.80 มากที่สุด 4.23 มาก 4.38 มาก 

ร้อยละ 91.20 ร้อยละ 78.40 ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 84.60 ร้อยละ 87.60 
ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.66 0.97 0.43 0.70 0.69 

เฉลี่ยรวม 4.38 มากที่สุด 
 

คิดเป็นร้อยละ 87.56 
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จากจ านวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจจ านวนทั้งสิ้น 360 คนนั้น พบว่า เป็นบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.94 รองลงมาคือบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78 ของจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 
ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.2-1 

ตารางที่ 3.2-1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 

หน่วยงานต้นสังกัดบัณฑิต จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 
คณะบริหารธรุกิจ 79 21.94 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 72 20.00 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 46 12.78 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 43 11.94 

คณะศลิปศาสตร ์ 32 8.89 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 17 4.72 

คณะเกษตรศาสตร ์ 16 4.44 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 3.06 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 11 3.06 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10 2.78 
วิทยาลัยวิทยาลัยรตัภูม ิ 8 2.22 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 1.39 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 4 1.11 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 3 0.83 
ไม่ระบ ุ 3 0.83 

รวม 360 100.00 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ของบัณฑิต 
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แผนภูมิที่ 3.2-1 : แผนภูมิแสดงจ านวนของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 

 
  

พิจารณาในด้านเพศของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า เป็นบัณฑิตเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.44 และ เป็นบัณฑิตเพศชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 40.56 ของจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด ดังตารางที่ 3.2-2 

ตารางที่ 3.2-2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของบัณฑติที่ตอบแบบประเมินฯ 

เพศ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 214 59.44 

ชาย 146 40.56 
รวม 360 100.00 

 

แผนภูมิที่ 3.2-2 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านเพศของบัณฑติที่ตอบแบบประเมินฯ 

 

79 72

46 43
32

17 16 11 11 10 8 5 4 3 3

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

214

146

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

หญิง ชาย รวม



   
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9  ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

- 16 - 
 

 ด้านช่วงอายุของบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินฯ พบว่าช่วงอายุของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ มากที่สุดคือ อายุ
ระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 93.61 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.39 ของจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด ดังตารางที่ 3.2-3 

ตารางที่ 3.2-3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายุของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 

ช่วงอายุ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 

15-25 ปี 337 93.61 

26-35 ปี 23 6.39 

36-45 ปี 0 0.00 

45 ขึ้นไป 0 0.00 

ไม่ระบ ุ 0 0.00 

รวม 360 100.00 
 

แผนภูมิที่ 3.2-3 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านช่วงอายุของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 

 
 

 ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร่วมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ของระดับคะแนนเต็ม โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนมาก
ที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมาคือด้านภาพรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ของระดับคะแนนเต็ม โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจใน การให้บริการด้วยความสุภาพ 
ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสมากที่ สุ ด  มี ระดั บ ความ พึ งพอใจอยู่ ใน ระดั บมากที่ สุ ด  (4 .57 ) คิ ด เป็ น ร้ อยละ  91 .40                   
รองลงมาคือการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54) คิดเป็น
ร้อยละ 90.80 การให้ค าแนะน าและตอบข้อสักถามอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.53) คิด
เป็นร้อยละ 90.60 และ การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.46) คิดเป็น
ร้อยละ 89.20 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.2-4 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ดา้นการให้บริการของเจา้หน้าท่ี 

 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00        
ของระดับคะแนนเต็ม ในด้านการฝึกซ้อมบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00   
โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจในผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีการชี้แจงขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่าง
เข้าใจ/ชัดเจนมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.67) คิดเป็นร้อยละ 93.40 รองลงมาคือความ
เหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00 กระบวนการซ้อมฯ มีขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.80 และ ความเหมาะสมในการติดต่อ/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการพระราชทาน
ปริญญาบัตรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 
ด้านพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยบัณฑิต
มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของขั้นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด (4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมาคือความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 และ ความเหมาะสมของกระบวนการรายงาน
ตัวในวันพระราชทานปริญญาบัตรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.80 ของระดับ
คะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.2-5 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของระดับ
คะแนนเต็มโดยบัณฑิตมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของสถานที่ ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีของใน
การฝึกซ้อมรับปริญญามากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.60 รองลงมาคือ
ความเหมาะสมของสถานที่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.72)     
คิดเป็นร้อยละ 94.40ความสวยงามในการตกแต่งบริเวณสถานที่/เวทีในการพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย              
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มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.46) คิดเป็นร้อยละ89.20 ความเหมาะสม/ความ
สะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.60 และ ความ
เหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.04) คิดเป็นร้อยละ 80.80 
ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.2-6 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 ด้านภาพรวม บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ของระดับคะแนนเต็ม
โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณค่าทางจิตใจ/ความภาคภูมิใจต่อของที่ระลึกมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 รองลงมาคือรูปแบบ/ความสวยงาม/ความเหมาะสมของที่ระลึกที่ได้รับ
จากมหาวิทยาลัยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด(4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 และ สามารถน าไปใช้สอยได้
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ในชีวิตประจ าวัน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 ของระดับคะแนนเต็ม 
ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 3.2-4 และ ตารางที่ 3.2-5 

แผนภูมิที่ 3.2-7 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ดา้นภาพรวม 
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ตารางที่ 3.2-4 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของบัณฑิตในแตล่ะด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
(%) 

คิดเป็นร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.53 90.60 มากที่สุด 

1.1 ให้บริการใหด้้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจม่ใส 4.57 91.40 มากที่สุด 

1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 4.53 90.60 มากที่สุด 

1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 4.46 89.20 มาก 

1.4 ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเตม็ใจให้บริการ 4.54 90.80 มากที่สุด 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน  4.65 93.00 มากที่สุด 

การฝึกซ้อม 4.65 93.00 มากที่สุด 

2.1ความเหมาะสมในการติดต่อ/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

4.62 92.40 มากที่สุด 

2.2 กระบวนการซ้อมฯ มีขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน 4.64 92.80 มากที่สุด 

2.3 ผู้ควบคมุการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มีการชี้แจงขั้นตอนต่าง ๆ
ได้อย่างเข้าใจ/ชัดเจน 

4.67 93.40 มากที่สุด 

2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.65 93.00 มากที่สุด 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.66 93.20 มากที่สุด 

2.5 ความเหมาะสมของกระบวนการรายงานตัวในวันพระราชทานปริญญาบัตร 4.64 92.80 มากที่สุด 

2.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.66 93.20 มากที่สุด 

2.7 ความเหมาะสมของขั้นตอนในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 4.70 94.00 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  

4.49 89.80 มาก 

3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีความสวยงามในการตกแต่งสถานท่ี 4.73 94.60 มากที่สุด 

3.2 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการรับพระราชทานปรญิญาบตัร 4.72 94.40 มากที่สุด 
3.3 ความสวยงามในการตกแต่งบริเวณสถานท่ีในการพระราชทานปริญญาบัตร 4.68 93.60 มากที่สุด 
3.4 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง 4.04 80.80 มาก 

3.5 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานท่ีจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 4.46 89.20 มาก 

3.6 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.18 83.60 มาก 

3.7 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย 4.63 92.60 มากที่สุด 

4. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.63 92.60 มากที่สุด 

4.1 รูปแบบ/ความสวยงาม/ความเหมาะสมของที่ระลึกท่ีไดร้ับจากมหาวิทยาลัย 4.61 92.20 มากที่สุด 

4.2 คุณค่าทางจติใจ/ความภาคภมูิใจต่อของที่ระลึก 4.68 93.60 มากที่สุด 

4.3  สามารถน าไปใช้สอยได้ในชีวติประจ าวัน 4.61 92.20 มากที่สุด 

5. เฉลี่ยทุกด้าน 4.56 91.20 มากที่สุด 

6.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.66   
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ตารางที่ 3.2-5 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของบัณฑิตในแตล่ะด้าน แยกตามระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน เฉลี่ย 

มากท่ีสุด 
(ระดับ 5) 

มาก 
(ระดับ 4) 

ปานกลาง 
(ระดับ 3) 

น้อย 
(ระดับ 2) 

น้อยท่ีสุด 
(ระดับ 1) 

ไม่มี/ไม่พบ 
(ระดับ 0) 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.53   

1.1 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.57 214 59.44 138 38.33 7 1.94 1 0.28 0 0.00 0 0.00 

1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 4.53 206 57.22 140 38.89 13 3.61 1 0.28 0 0.00 0 0.00 

1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 4.46 206 57.22 115 31.94 37 10.28 2 0.56 0 0.00 0 0.00 

1.4 ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 4.54 222 61.67 113 31.39 24 6.67 1 0.28 0 0.00 0 0.00 

2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน 4.65 

 การฝึกซ้อม 4.65 

2.1ความเหมาะสมในการติดต่อ/การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร 

4.62 237 65.83 109 30.28 14 3.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.2 กระบวนการซ้อมฯ มีข้ันตอนและเป็นระบบ
ชัดเจน 

4.64 243 67.50 107 29.72 8 2.22 2 0.56 0 0.00 0 0.00 

2.3 ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มีการชี้แจงข้ันตอนต่าง ๆได้อย่างเข้าใจ/ชัดเจน 

4.67 247 68.61 107 29.72 6 1.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการฝึกซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

4.65 244 67.78 107 29.72 9 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.66 
 

2.5 ความเหมาะสมของกระบวนการรายงานตัวในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.64 247 68.61 97 26.94 16 4.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

4.66 245 68.06 106 29.44 9 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.7 ความเหมาะสมของข้ันตอนในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

4.70 261 72.50 89 24.72 10 2.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.49 
 

3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ความสวยงามในการ
ตกแต่งสถานที่/เวทีของในการฝึกซ้อมรับปริญญา 

4.73 264 73.33 94 26.11 2 0.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.2 ความเหมาะสมของสถานที่ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

4.72 263 73.06 92 25.56 5 1.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.3 ความสวยงามในการตกแต่งบริเวณสถานที่/เวที
ในการพระราชทานปริญญาบัตร 

4.68 258 71.67 94 26.11 6 1.67 0 0.00 1 0.28 1 0.28 

3.4 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องด่ืม/
ของว่าง 

4.04 163 45.28 100 27.78 64 17.78 23 6.39 1 0.28 9 2.50 

3.5 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.46 210 58.33 115 31.94 28 7.78 5 1.39 1 0.28 1 0.28 

3.6 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของ
สถานที่จอดรถ 

4.18 173 48.06 110 30.56 46 12.78 29 8.06 2 0.56 0 0.00 

3.7 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความ
ปลอดภัย 

4.63 244 67.78 101 28.06 12 3.33 3 0.83 0 0.00 0 0.00 

4. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด 

4.63 
 

4.1 รูปแบบ/ความสวยงาม/ความเหมาะสมของที่
ระลึกที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 

4.61 230 63.89 119 33.06 11 3.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.2 คุณค่าทางจิตใจ/ความภาคภูมิใจต่อของที่ระลึก 4.68 251 69.72 102 28.33 7 1.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.3  สามารถน าไปใช้สอยได้ในชีวิตประจ าวัน 4.61 239 66.39 103 28.61 17 4.72 1 0.28 0 0.00 0 0.00 
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5. เฉลี่ยทุกด้าน 4.56   
  
  6.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.66 
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 จากจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 360 คนนั้น (ประมาณจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างของบัณฑิตใน
อัตราส่วน1:1) พบว่า เป็นผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ไม่ระบุสังกัดของบัณฑิตมากที่สุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.61รองลงมาคือผู้ปกครองและญาติบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72 และ 
ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของจ านวนผู้ปกครองและญาติ
บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 
หน่วยงานต้นสังกัดบัณฑิต จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ระบ ุ 175 48.61 
คณะบริหารธรุกิจ 53 14.72 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 32 8.89 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 19 5.28 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 15 4.17 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 12 3.33 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 11 3.06 
คณะเกษตรศาสตร ์ 10 2.78 
คณะศลิปศาสตร ์ 7 1.94 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 7 1.94 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 7 1.94 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 5 1.39 
วิทยาลัยรตัภูม ิ 3 0.83 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3 0.83 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 0.28 

รวม 360 100.00 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 
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แผนภูมิที่ 3.3-1 : แผนภูมิแสดงจ านวนของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 

 

 

พิจารณาในด้านเพศของผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.78 เป็นเพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 30.83 และ ไม่ระบุเพศ จ านวน 41 คน             
คิดเป็นร้อยละ 11.39 ของจ านวนผู้ปกครองและญาตบิัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด ดังตารางที่ 3.3-2 

ตารางที่ 3.3-2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 
เพศ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 208 57.78 
ชาย 111 30.83 

ไม่ระบ ุ 41 11.39 
รวม 360 100.00 
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แผนภูมิที่ 3.3-2 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านเพศของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ 

 
 

ด้านช่วงอายุของผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า ช่วงอายุของผู้ปกครองและญาติ
บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ มากท่ีสุดคือ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมาคือ 
ช่วงอายุ 36 – 45ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
ช่วงอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11 และ ไม่ระบุช่วงอายุ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67  
ของจ านวนผู้ปกครองและญาตบิัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.3-3 

 

ตารางที่ 3.3-3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายุของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตทีต่อบแบบประเมินฯ 
ช่วงอายุ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 
15-25 ปี 100 27.78 
36-45 ปี 80 22.22 

46 ปีขึ้นไป 80 22.22 
26-35 ปี 58 16.11 
ไม่ระบ ุ 42 11.67 
รวม 360 100.00 

 

แผนภูมิที่ 3.3-3 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านช่วงอายุของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมนิฯ 

 

208

111

41

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

หญิง ชาย ไม่ระบุ รวม

100
80 80

58
42

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

15-25 ปี 36-45 ปี 46 ปีขึน้ไป 26-35 ไม่ระบุ รวม
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ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต พบว่าผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (3.92) คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของระดับคะแนนเต็ม โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) คิดเป็นร้อยละ 
79.20 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.90) คิดเป็นร้อยละ 78.00 
และ ด้านภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.84) คิดเป็นร้อยละ 76.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของระดับคะแนนเต็ม โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึง
พอใจในการให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.12)        
คิดเป็นร้อยละ 82.40 รองลงมาคือการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(3.98) คิดเป็นร้อยละ 79.60 การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(3.89) คิดเป็นร้อยละ 77.80 และ การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (3.86) คิดเป็นร้อยละ 77.20 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.3-4 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและญาติบณัฑิต ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.90) คิดเป็นร้อยละ 
78.00 ของระดับคะแนนเต็ม โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13) คิดเป็นร้อยละ 82.60 รองลงมาคือ
ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.95)   
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คิดเป็นร้อยละ79.00 ความเหมาะสม/เพียงพอของจุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (3.92) คิดเป็นร้อยละ 78.40 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (3.87) คิดเป็นร้อยละ 77.40 ความเหมาะสมของสถานที่พักของผู้ปกครอง/ญาติบัณฑิต มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (3.83) คิดเป็นร้อยละ 76.60 และ ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ     
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.71) คิดเป็นร้อยละ 74.20 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 3.3-4 และ ตารางที่ 3.3-5 

แผนภูมิที่ 3.3-5: แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและญาติบณัฑิต ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.90

4.13

3.95
3.92

3.87

3.83

3.71

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20



   
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9  ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

- 29 - 
 

ตารางที่ 3.3-4 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตในแตล่ะด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
(%) 

คิดเป็นร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.96 79.20 มาก 

1.1 ให้บริการใหด้้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจม่ใส 4.12 82.4 มาก 

1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 3.86 77.20 มาก 

1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 3.98 79.60 มาก 

1.4 ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเตม็ใจให้บริการ 3.89 77.80 มาก 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.90 78.00 มาก 

2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 4.13 82.60 มาก 

2.2 ความเหมาะสมของสถานท่ีพกัของผู้ปกครอง/ญาติบัณฑติ 3.83 76.60 มาก 

2.3 ความเหมาะสม/เพียงพอของจุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3.92 78.40 มาก 

2.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานท่ีจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 3.95 79.00 มาก 

2.5 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 3.71 74.20 มาก 

2.6 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย 3.87 77.40 มาก 

3. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 3.84 76.80 มาก 

4. เฉลี่ยทุกด้าน 3.92 78.40 มาก 

5.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.97   
 

ตารางที่ 3.3-5 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของผู้ปกครองและญาติบัณฑติในแตล่ะด้าน แยกตามระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน เฉลี่ย 

มากท่ีสุด 
(ระดับ 5) 

มาก 
(ระดับ 4) 

ปานกลาง 
(ระดับ 3) 

น้อย 
(ระดับ 2) 

น้อยท่ีสุด 
(ระดับ 1) 

ไม่มี/ไม่พบ 
(ระดับ 0) 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.96   

1.1 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.12 126 35.00 167 46.39 57 15.83 6 1.67 3 0.83 1 0.28 

1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 3.86 85 23.61 169 46.94 87 24.17 12 3.33 4 1.11 3 0.83 

1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 3.98 113 31.39 148 41.11 82 22.78 13 3.61 3 0.83 1 0.28 

1.4 ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 3.89 96 26.67 157 43.61 86 23.89 15 4.17 5 1.39 1 0.28 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.90 
 

2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.13 149 41.39 138 38.33 47 13.06 21 5.83 5 1.39 0 0.00 

2.2 ความเหมาะสมของสถานที่พักของผู้ปกครอง/
ญาติบัณฑิต 

3.83 113 31.39 120 33.33 85 23.61 38 10.56 4 1.11 0 0.00 

2.3 ความเหมาะสม/เพียงพอของจุดถ่ายทอดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

3.92 117 32.50 136 37.78 74 20.56 28 7.78 4 1.11 1 0.28 

2.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

3.95 106 29.44 161 44.72 64 17.78 26 7.22 3 0.83 0 0.00 
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ประเด็นการประเมิน เฉลี่ย 

มากท่ีสุด 
(ระดับ 5) 

มาก 
(ระดับ 4) 

ปานกลาง 
(ระดับ 3) 

น้อย 
(ระดับ 2) 

น้อยท่ีสุด 
(ระดับ 1) 

ไม่มี/ไม่พบ 
(ระดับ 0) 
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าม
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ร้อ
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ถี่ 
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2.5 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของ
สถานที่จอดรถ 

3.71 105 29.17 111 30.83 92 25.56 40 11.11 11 3.06 1 0.28 

2.6 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความ
ปลอดภัย 

3.87 118 32.78 121 33.61 83 23.06 33 9.17 5 1.39 0 0.00 

3. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับใด 

3.84 110 30.56 127 35.28 83 23.06 34 9.44 6 1.67 0 0.00 

4. เฉลี่ยทุกด้าน 3.92   

5.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.97 
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 จากจ านวนแขกผู้มีเกียรติ ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 40 คนนั้น พบว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติ/ผู้ทรงคุณวุฒิมากที่สุด จ านวน 19 คน     
คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยล ะ 42.50 และ         
บัณฑิตกิตติมศักดิ์/ผู้ติดตาม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ 
ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.4-1 

ตารางที่ 3.4-1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของแขกผู้มเีกียรตทิี่ตอบแบบประเมินฯ 
ประเภทของแขกผู้มีเกียรติ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 

แขกผู้มีเกียรต/ิผู้ทรงคณุวุฒิ 19 47.50 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 17 42.50 
บัณฑิตกติติมศักดิ์/ผู้ตดิตาม 4 10.00 

รวม 40 100.00 
 

แผนภูมิที่ 3.4-1 : แผนภูมิแสดงจ านวนของของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ
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ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ของแขกผู้มีเกียรติ 
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 พิจารณาในด้านเพศของแขกผู้มี เกียรติที่ ตอบแบบประเมินฯ พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 25 คน                
คิดเป็นร้อยละ 62.50 และ เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด ดังตารางที่ 3.4-2 

ตารางที่ 3.4-2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของแขกผูม้ีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ 
เพศ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 25 62.50 
หญิง 15 37.50 
รวม 40 100.00 

 

แผนภูมิที่ 3.4-2 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านเพศของแขกผู้มีเกยีรติทีต่อบแบบประเมินฯ 

 

 ด้านช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า ช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินมาก
ที่สุดคือ ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 36 – 45 ปี จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ ช่วงอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบ
แบบประเมินฯ ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.4-3 

ตารางที่ 3.4-3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ 
ช่วงอายุ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 

46 ปีขึ้นไป 34 52.31 
36-45 ปี 5 7.69 
26-35 ปี 1 1.54 
15-25 ปี 0 0.00 
ไม่ระบ ุ 0 0.00 
รวม 40 100.00 
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แผนภูมิที่ 3.4-3 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ 

 

 ด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า แขกผู้มีเกียรติมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ในระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมาคือคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญา
เอก/สูงกว่า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.50 และ คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของจ านวนแขกผู้มี
เกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.4-4 

ตารางที่ 3.4-4 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านคณุวุฒิทางการศึกษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ 
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 

ปริญญาโท 31 77.50 
ปริญญาเอก/สูงกว่า 7 17.50 
ปริญญาตร ี 1 2.50 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 1 2.50 
ไม่ระบ ุ 0 0.00 

รวม 40 100.00 
 

แผนภูมิที่ 3.4-4 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ 
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 ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของแขกผู้มีเกียรติ พบว่าแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของระดับคะแนนเต็ม โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจในด้านภาพรวมมาก
ที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 และ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ของระดับคะแนนเต็ม โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจในการให้บริการให้ด้วย
ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00    
รองลงมาคือการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.78)        
คิดเป็นร้อยละ 95.60 การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70)       
คิดเป็นร้อยละ 94.00 และ การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.4-5 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรติ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน แขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 
ของระดับคะแนนเต็ม โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 รองลงมาคือความเหมาะสม/
สะดวกในการลงทะเบียน  มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 และ             
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ความเหมาะสม/ชัดเจนของขั้นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.78) 
คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.4-6 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรติ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 
ของระดับคะแนนเต็ม โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.60 รองลงมาคือความ
สวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 และ ความเหมาะสม/ความสะดวก/
เพียงพอของสถานที่ จอดรถ  มี ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  (4 .75) คิด เป็ นร้อยละ 95.00                    
ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

 ดังตารางที่ 3.4-5 และ ตารางที่ 3.4-6  
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แผนภูมิที่ 3.4-7 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรติ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 
ตารางที่ 3.4-5 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของแขกผู้มเีกียรติในแต่ละด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
(%) 

คิดเป็นร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.74 94.80 มากที่สุด 

1.1 ให้บริการใหด้้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจม่ใส 4.80 96.00 มากที่สุด 

1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 4.68 93.60 มากที่สุด 

1.3 ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว 4.70 94.00 มากที่สุด 

1.4 ดูแลเอาใจใส ่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  4.78 95.60 มากที่สุด 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.80 96.00 มากที่สุด 

2.1 ความเหมาะสม/สะดวกในการลงทะเบียน 4.80 96.00 มากที่สุด 

2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.83 96.60 มากที่สุด 

2.3 ความเหมาะสม/ชัดเจนของขัน้ตอนในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 4.78 95.60 มากที่สุด 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.60 มากที่สุด 

3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 4.93 98.60 มากที่สุด 

3.2 ความสวยงามในการตกแต่งสถานท่ี/เวทีการจดัพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.85 97.00 มากที่สุด 

3.3 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง 4.85 97.00 มากที่สุด 

3.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานท่ีจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 4.78 95.60 มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
(%) 

คิดเป็นร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

3.5 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.75 95.00 มากที่สุด 

3.6 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย 4.80 96.00 มากที่สุด 

4. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.85 97.00 มากที่สุด 

5. เฉลี่ยทุกด้าน 4.80 96.00 มากที่สุด 

6. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.43   
 

ตารางที่ 3.4-6 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของแขกผู้มเีกียรติในแต่ละด้าน แยกตามระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน เฉลี่ย 

มากท่ีสุด 
(ระดับ 5) 

มาก 
(ระดับ 4) 

ปานกลาง 
(ระดับ 3) 

น้อย 
(ระดับ 2) 

น้อยท่ีสุด 
(ระดับ 1) 

ไม่มี/ไม่พบ 
(ระดับ 0) 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.74   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.80 32 80.00 8 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 4.68 29 72.50 9 22.50 2 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1.3 ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว 4.70 29 72.50 10 25.00 1 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1.4 ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  4.78 32 80.00 7 17.50 1 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน 4.80   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.1 ความเหมาะสม/สะดวกในการลงทะเบียน 4.80 33 82.50 6 15.00 1 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

4.83 33 82.50 7 17.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.3 ความเหมาะสม/ชัดเจนของข้ันตอนในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.78 31 77.50 9 22.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.93 37 92.50 3 7.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.2 ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.85 34 85.00 6 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.3 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องด่ืม/
ของว่าง 

4.85 34 85.00 6 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.78 32 80.00 7 17.50 1 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.5 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่
จอดรถ 

4.75 30 75.00 10 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.6 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย 4.80 32 80.00 8 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด 

4.85 34 85.00 6 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5. เฉลี่ยทุกด้าน 4.80 

 6.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.43 

 



   
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9  ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

- 38 - 
 

 

 

 

จากจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 155 คนนั้น พบว่า เป็นคณาจารย์ผู้ก ากับแถวบัณฑิตมากที่สุด 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.29 รองลงมาคือฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.94 และ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่
ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.5-1 

ตารางที่ 3.5-1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานทีต่อบแบบประเมินฯ 
ประเภทของคณะกรรมการผู้ปฏบิัติงาน จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 

คณาจารย์ผู้ก ากับแถว 64 41.29 
ฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย 34 21.94 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 10 6.45 
ฝ่ายประสานงานบณัฑติ 8 5.16 
ฝ่ายพยาบาล 6 3.87 
ฝ่ายต้อนรับและรับเสด็จ 5 3.23 
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 5 3.23 
ฝ่ายเสียงและโทรทัศน์วงจรปิด 5 3.23 
ฝ่ายไฟฟ้า 4 2.58 
ฝ่ายถ่ายทอดภาพและเสยีงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4 2.58 
ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 3 1.94 
ฝ่ายจัดบริเวณทั่วไปและยานพาหนะ 2 1.29 
ฝ่ายอ านวยการ 1 0.65 
ฝ่ายต้อนรับในห้องพักผ่อนอิริยาบถฯ 1 0.65 
ฝ่ายจัดดอกไม้บริเวณเวทีท่ีประทับ 1 0.65 
ฝ่ายจราจร 1 0.65 
ฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน 1 0.65 
ฝ่ายพิธีการบณัฑติ 0 0.00 
ฝ่ายการเงินและจัดหารายได ้ 0 0.00 
ไม่ระบ ุ 0 0.00 

รวม 155 100.00 
 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
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แผนภูมิที่ 3.5-1 : แผนภูมิแสดงจ านวนของคณะกรรมการผู้ปฏิบตัิงานที่ตอบแบบประเมินฯ 

 

 พิจารณาในด้านเพศของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.45 และ เป็นเพศชาย จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 53.55 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่
ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด ดังตารางที่ 3.5-2 

ตารางที่ 3.5-2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมินฯ 
เพศ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 83 46.45 
ชาย 72 53.55 
รวม 155 100.00 

 

แผนภูมิที่ 3.5-2 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านเพศของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมินฯ 
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 ด้านช่วงอายุของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า  ช่วงอายุของคณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินฯ มากที่สุด คือช่วงอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.90 รองลงมาคือช่วงอายุ        
36 – 45 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68 ช่วงอายุ 46 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32 และ ช่วงอายุ 
15 – 25 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.5-3 

ตารางที่ 3.5-3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายขุองคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมินฯ 
ช่วงอายุ จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 
26-35 ปี 82 52.90 
36-45 ปี 46 29.68 

46 ปีขึ้นไป 16 10.32 
15-25 ปี 11 7.10 

รวม 155 100.00 
 

แผนภูมิที่ 3.5-3 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านช่วงอายขุองคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมนิฯ 

 

 

ด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินฯ พบว่า คณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงานมีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 รองลงมาคือคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 
และ คุณวุฒิต ากว่าปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.5-4 

 

 

82

46

16
11

155

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

26-35 ปี 36-45 ปี 46 ปีขึน้ไป 15-25 ปี รวม



   
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9  ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

- 41 - 
 

ตารางที่ 3.5-4 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านระดับคณุวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการผูป้ฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมินฯ 
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน / คน คิดเป็นร้อยละ 

ปริญญาโท 78 50.32 
ปริญญาตร ี 55 35.48 
ปริญญาเอก 13 8.39 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 9 5.81 

รวม 155 100.00 
 

แผนภูมิที่ 3.5-4 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านระดับคณุวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการผู้ปฏิบตัิงานที่ตอบแบบประเมินฯ 

 

 

 ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน พบว่าคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึ งพอใจ
เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60 ของระดับคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในด้านผลส าเร็จของการด าเนินงานมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.35) คิดเป็นร้อยละ 
87.00 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.40 
ด้านภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.40 ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน   
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.40 และ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการฝึกซ้อม       
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13) คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (4.17) คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของระดับคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึง
พอใจในความพร้อมของสถานที่ในการปฏิบัติงานมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.37) คิดเป็นร้อยละ 
87.40 รองลงมาคือความเพียงพอของจ านวนคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.19) 
คิดเป็นร้อยละ 83.80 ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.19) คิดเป็นร้อยละ 83.80 ความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.14) คิดเป็นร้อยละ 82.80 และ ความสะดวก/ชัดเจนในการประสานงานระหว่างฝ่าย มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (3.95) คิดเป็นร้อยละ 79.00 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.5-4 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน 

 

 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการฝึกซ้อม คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13) 
คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของระดับคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในมีการปฏิบัติตามแผนมาก
ที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.60 รองลงมาคือมีการวางแผนการปฏิบัติงาน     
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.15) คิดเป็นร้อยละ 83.00 การติดตาม/ควบคุม/ตรวจสอบระหว่างปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.15) คิดเป็นร้อยละ 83.00 มีการก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบ
และกรอบของงานที่ปฏิบัติในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.14) คิดเป็นร้อยละ 
82.80 และ มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.02)           
คิดเป็นร้อยละ 80.40 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 3.5-5 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการฝึกซ้อม 

 

 

 ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.35)            
คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของระดับคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่ส าเร็จมีคุณภาพ
มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.37) คิดเป็นร้อยละ 87.40 รองลงมาคือบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.34) คิดเป็นร้อยละ 86.80 และ ผลงานส าเร็จทันเวลา มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.34) คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 3.5-6 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
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 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.32) คิดเป็นร้อยละ
86.40 ของระดับคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวที
การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 
รองลงมาคือความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.47) คิดเป็นร้อยละ 89.40 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.30) คิดเป็นร้อยละ 86.00 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (4.25) คิดเป็นร้อยละ 85.00 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.19) คิดเป็นร้อยละ 83.80 และ ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่
จอดรถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.19) คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

 ดังตารางที ่3.5-5 และ ตารางที่ 3.5-6  

แผนภูมิที่ 3.5-7 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ตารางที่ 3.5-5 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการผูป้ฏิบัติงานในแต่ละด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
(%) 

คิดเป็นร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน 4.17 83.40 มาก 

1.1 ความเพียงพอของจ านวนคณะกรรมการในแตล่ะฝ่าย 4.19 83.80 มาก 

1.2 ความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินการ 4.14 82.80 มาก 
1.3 ความพร้อมของสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 4.37 87.40 มาก 

1.4 ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 4.19 83.80 มาก 
1.5 ความสะดวก/ชัดเจนในการประสานงานระหว่างฝ่าย 3.95 79.00 มาก 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการฝึกซ้อม 4.13 82.60 มาก 

2.1 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 4.15 83.00 มาก 
2.2 มีการก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบและกรอบของงานท่ีปฏิบัติในแต่ละส่วนอย่าง
ชัดเจน 

4.14 82.80 มาก 

2.3 มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 4.02 80.40 มาก 

2.4 มีการปฏิบัตติามแผน 4.18 83.60 มาก 
2.5 มีการติดตาม/ควบคุม/ตรวจสอบระหว่างปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผน 4.15 83.00 มาก 
3. ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน  4.35 87.00 มาก 

3.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 4.34 86.80 มาก 
3.2 งานท่ีส าเร็จมีคณุภาพ 4.37 87.40 มาก 

3.3 ผลงานส าเร็จทันเวลา 4.34 86.80 มาก 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 86.40 มาก 
4.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 4.47 89.40 มาก 
4.2 ความสวยงามในการตกแต่งสถานท่ี/เวทีการจดัพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.50 90.00 มากที่สุด 
4.3 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง 4.19 83.80 มาก 

4.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานท่ีจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 4.25 85.00 มาก 

4.5 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.19 83.80 มาก 
4.6 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย 4.30 86.00 มาก 

5. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด  4.22 84.40 มาก 
6. เฉลี่ยทุกด้าน 4.23 84.60 มาก 

7.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.70  
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ตารางที่ 3.5-6 : ตารางแสดงผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการผูป้ฏิบัติงานในแต่ละด้าน แยกตามระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน เฉลี่ย 

มากท่ีสุด 
(ระดับ 5) 

มาก 
(ระดับ 4) 

ปานกลาง 
(ระดับ 3) 

น้อย 
(ระดับ 2) 

น้อยท่ีสุด 
(ระดับ 1) 

ไม่มี/ไม่พบ 
(ระดับ 0) 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน 4.17 
 

1.1 ความเพียงพอของจ านวนคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย 4.19 48 30.97 89 57.42 17 10.97 1 0.65 0 0.00 0 0.00 

1.2 ความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินการ 4.14 42 27.10 92 59.35 21 13.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1.3 ความพร้อมของสถานที่ในการปฏิบัติงาน 4.37 72 46.45 65 41.94 17 10.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1.4 ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 4.19 54 34.84 78 50.32 21 13.55 2 1.29 0 0.00 0 0.00 

1.5 ความสะดวก/ชัดเจนในการประสานงานระหว่างฝ่าย 3.95 39 25.16 78 50.32 30 19.35 8 5.16 0 0.00 0 0.00 

2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนในการฝึกซ้อม 4.13   

2.1 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 4.15 47 30.32 87 56.13 19 12.26 2 1.29 0 0.00 0 0.00 

2.2 มีการก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบและกรอบของงานที่
ปฏิบัติในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 

4.14 46 29.68 88 56.77 18 11.61 3 1.94 0 0.00 0 0.00 

2.3 มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 4.02 46 29.68 75 48.39 26 16.77 7 4.52 1 0.65 0 0.00 

2.4  มีการปฏิบัติตามแผน 4.18 53 2.63 80 3.97 19 0.94 3 0.15 0 0.00 0 0.00 

2.5 มีการติดตาม/ควบคุม/ตรวจสอบระหว่างปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผน 

4.15 50 32.26 83 53.55 17 10.97 5 3.23 0 0.00 0 0.00 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 4.35 
 

3.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4.34 63 40.65 81 52.26 11 7.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.2 งานที่ส าเร็จมีคุณภาพ 4.37 68 43.87 76 49.03 11 7.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.3 ผลงานส าเร็จทันเวลา 4.34 67 43.23 75 48.39 11 7.10 2 1.29 0 0.00 0 0.00 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.32 
 

4.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

4.47 82 52.90 64 41.29 9 5.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.2 ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.50 85 54.84 62 40.00 8 5.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.3 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องด่ืม/ของ
ว่าง 

4.19 63 40.65 63 40.65 24 15.48 5 3.23 0 0.00 0 0.00 

4.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

4.25 59 38.06 79 50.97 14 9.03 3 1.94 0 0.00 0 0.00 

4.5  ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่
จอดรถ 

4.19 59 38.06 70 45.16 24 15.48 1 0.65 1 0.65 0 0.00 

4.6  ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย 4.30 64 41.29 75 48.39 15 9.68 1 0.65 0 0.00 0 0.00 

5. โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.22 54 34.84 81 52.26 20 12.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6. เฉลี่ยทุกด้าน 4.23 

 7.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.70 
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 ในด้านข้อเสนอแนะในการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 นั้น คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงานได้
ออกแบบการเก็บข้อมูลด้านข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกกลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลอย่างอิสระ ประกอบไปด้วย 
(1) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีความพึงพอใจ และ (2) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินเห็นควรว่าจะต้องมีการ
ปรับปรุง 

 ด้านข้อเสนอแนะของบัณฑิต พบว่า จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ จ านวน 360 คน มีบัณฑิตที่ให้
ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด       
โดยบัณฑิตให้ข้อมูลด้านสิ่งที่พึงพอใจ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.06 และ ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด  

โดยบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน การจัดสถานที่สวยงามเหมาะสมกับพิธี (30) ความรู้สึกภูมิใจจาก
การรับปริญญา/พิธีการการทุกอย่าง (10) มีความภูมิใจในสถาบัน (5) อาจารย์พิธีกรมีเรื่องพูดคุยกับบัณฑิตช่วยผ่อน
คลายได้มาก (2) และ บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นสมควรปรับปรุงในด้าน ควรปรับปรุงวิธีการโหลดบัณฑิตให้เร็วขึ้น (18)    
ควรเพ่ิมรถสุขาหรือห้องน้ าให้เหมาะสมกับจ านวนบัณฑิต (5) ควรมีอาหารว่างให้กับบัณฑิตเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
(3) อาจารย์ก ากับแถวมาสาย (2) ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะของบัณฑิต 
ข้อเสนอแนะของของบัณฑิต 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 
1.การจัดสถานท่ีสวยงามเหมาะสมกับพิธี (30)  
2.ความรู้สึกภูมิใจจากการรับปริญญา/พิธีการการทุกอย่าง (10)  
3.มีความภูมิใจในสถาบัน (5)  
4.อาจารย์พิธีกรมีเรื่องพูดคุยกับบัณฑิตช่วยผ่อนคลายได้มาก (2) 

1.ควรปรับปรุงวิธีการโหลดบัณฑิตให้เร็วข้ึน (18)     
2.ควรเพิ่มรถสุขาหรือห้องน้ าให้เหมาะสมกับจ านวนบัณฑิต (5)  
3.ควรมีอาหารว่างให้กับบัณฑิตเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ (3)  
4.อาจารย์ก ากับแถวมาสาย (2) 

 

 ด้านข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต พบว่า จากจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ตอบแบบ
ประเมินฯ จ านวน 360 คน มีผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 ของจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตให้ข้อมูลด้าน
สิ่งที่พึงพอใจ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 และ ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่ต้องปรับปรุง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.61 ของจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด  

โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน สถานที่จัดพิธีเหมาะสม ดูเป็นทางการ (20) 
สถานที่พักผู้ปกครองมีการถ่ายทอดสัญญาณพิธี (10) เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างทั่วถึง (2) และ ผู้ปกครองและญาติ

ข้อเสนอแนะ 
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บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นสมควรปรับปรุงในด้าน ควรเพ่ิมบริเวณที่พักผู้ปกครอง/ที่จอดรถ (85) ควรติดตั้งพัดลมเพ่ิมเติม
บริเวณที่พักผู้ปกครอง (10) ควรเพิ่มรถสุขาหรือจัดบริการห้องน้ าให้เพียงพอ (8) ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและญาติบณัฑิต 
ข้อเสนอแนะของของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 
1.สถานท่ีจัดพิธีเหมาะสม ดูเป็นทางการ (20)  
2.สถานท่ีพักผู้ปกครองมีการถ่ายทอดสัญญาณพิธี (10)  
3.เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างทั่วถึง (2) 

1.ควรเพิ่มบริเวณที่พักผู้ปกครอง/ที่จอดรถ (85)  
2.ควรติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมบริเวณที่พักผู้ปกครอง (10)  
3.ควรเพิ่มรถสุขาหรือจัดบริการห้องน้ าให้เพียงพอ (8) 

 

 ด้านข้อเสนอแนะของแขกผู้มี เกียรติ พบว่า จากจ านวนแขกผู้มี เกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด       
จ านวน   40 คน มีแขกผู้มีเกียรติให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ านวนแขกผู้มี
เกียรติที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด โดยแขกผู้มีเกียรติให้ข้อมูลด้านสิ่งที่พึงพอใจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ 
ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่ต้องปรับปรุง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินฯ 
ทั้งหมด 

 โดยแขกผู้มีเกียรติส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน ได้รับการประสานงานจากทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี 
(1) การเตรียมงาน กระบวนการท างานและการจัดพิธีฯ ท าได้ดีมาก (2) และ แขกผู้มีเกียรติส่วนใหญ่เห็นสมควร
ปรับปรุงในด้าน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ควรจัดให้เรียบร้อย ดูดีและสมพระเกียรติ (1) อยากให้ทางมหาวิทยาลัยฯ        
มีหอประชุมหรือสถานที่จัดพิธีเป็นของตัวเอง (1) ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะของแขกผูม้ีเกียรติ 
ข้อเสนอแนะของแขกผู้มีเกียรติ 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 
1.ได้รับการประสานงานจากทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี (1)  
2.การเตรียมงานกระบวนการท างานและการจัดพิธีท าได้ดีมาก (2) 

1.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ควรจัดให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ (1)  
2.อยากให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีหอประชุมหรือสถานที่จัดพิธีเป็น
ของตัวเอง (1) 

 

 ด้านข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน พบว่า จากจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด จ านวน 155 คน มีคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.26 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูล
ด้านสิ่งที่ พึงพอใจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 และ ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่ต้องปรับปรุง จ านวน 10 คน               
คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 

 โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็น
ล าดับขั้นตอน (5) การจัดสถานที่ภายในพิธีสวยงามมาก (2) จัดเตรียมอาหารได้ดี/อร่อย (2) และ คณะกรรมการ
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ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นสมควรปรับปรุงในด้าน ควรเตรียมอาหารให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน (6) ควรปรับปรุงวิธีการ
โหลดบัณฑิตให้มีความเร็วขึ้น (4) ดังตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 
1.การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นล าดับขั้นตอน (5) 
2.การจัดสถานท่ีภายในพิธีสวยงามมาก (2)  
3.จัดเตรียมอาหารได้ดี/อร่อย (2) 

1.ควรเตรียมอาหารให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน (6)  
2.ควรปรับปรุงวิธีการโหลดบัณฑิตให้มีความเร็วขึ้น (4) 
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 ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก : ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก ข : แนวปฏิบัติในการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
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