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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
ศรีวิชัยเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในพิธีฯ ดังกล่าว หลายกลุ่ม ประกอบไปด้วย บัณฑิต 
ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต คณะกรรมการด าเนินงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ  

การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า และสามารถน า
ผลการประเมินฯ ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป 

การประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นการส ารวจโดยใช้ แบบสอบถาม 
ออกแบบโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลก าหนดจากตาราง 
Krejcie & Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยเก็บตัวอย่างจากผู้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในพิธีฯ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 : สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน    
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา ด 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 พึงพอใจน้อยที่สุด และ 0 หมายถึง ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ ตามล าดับ 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฉบับนี้ สามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินการจัดพิธีฯ เพ่ือการ
สร้างมาตรฐานอันเป็นเลิศในด้านการให้บริการเพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
[ 1 ]  
ตารางที่ 1.1 : ตารางแสดงค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจแยกตามประเด็นการประเมินและกลุม่ของผู้เข้าร่วมพิธีฯ 2 
ตารางที่ 1.2 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะในการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4 
  
[ 2 ]  
ตารางที่ 2.1 : ตารางแสดงระดับชว่งคะแนนและความหมาย 8 
  
[ 3 ]  
ตารางที่ 3.1 : ตารางแสดงการจ าแนกประเภทและเพศสภาพของผูต้อบแบบประเมิน 10 
ตารางที่ 3.2 : ตารางแสดงค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจแยกตามประเด็นการประเมินและกลุม่ของผู้เข้าร่วมพิธีฯ 12 
  
[ 4 ]  
ตารางที่ 4.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 13 
ตารางที่ 4.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของบัณฑิตทีต่อบแบบประเมิน 14 
ตารางที่ 4.3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายุของบัณฑติที่ตอบแบบประเมิน 15 
ตารางที่ 4.4 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบณัฑิต 17 
  
[ 5 ]  
ตารางที่ 5.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองและญาติบัณฑติที่ตอบแบบประเมิน 22 
ตารางที่ 5.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมนิ 23 
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ตารางที่ 5.4 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ปกครองและญาติบณัฑิต 26 
  
[ 6 ]  
ตารางที่ 6.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของแขกผูม้ีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 29 
ตารางที่ 6.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของแขกผู้มเีกยีรติที่ตอบแบบประเมิน 30 
ตารางที่ 6.3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 31 
ตารางที่ 6.4 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านคณุวุฒิทางการศึกษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 32 
ตารางที่ 6.5 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของแขกผูม้ีเกียรติ 33 
  
[ 7 ]  
ตารางที่ 7.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 37 
ตารางที่ 7.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 38 
ตารางที่ 7.3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายุของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 39 
ตารางที่ 7.4 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านคณุวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการผู้ปฏิบตัิงานที่ตอบแบบประเมิน 40 
ตารางที่ 7.5 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 42 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 หน้า 
[ 8 ]   
ตารางที่ 8.1 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของบัณฑิต 47 
ตารางที่ 8.2 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของผู้ปกครองและญาติบัณฑติ 48 
ตารางที่ 8.3 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของแขกผู้มีเกียรติ 49 
ตารางที่ 8.4 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จ 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

สารบัญแผนภูม ิ
 
 หน้า 
[ 3 ]  
แผนภูมิที่ 3.1 : แผนภมูิแสดงการจ าแนกประเภทและเพศสภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 10 
  
[ 4 ]  
แผนภูมิที่ 4.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 14 
แผนภูมิที่ 4.2 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านเพศของบัณฑิตทีต่อบแบบประเมิน 15 
แผนภูมิที่ 4.3 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านช่วงอายุของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 16 
แผนภูมิที่ 4.4 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 18 
แผนภูมิที่ 4.5 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านกระบวนการ / ข้ันตอน 19 
แผนภูมิที่ 4.6 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 20 
แผนภูมิที่ 4.7 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านภาพรวม 21 
  
[ 5 ]  
แผนภูมิที่ 5.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมิน 23 
แผนภูมิที่ 5.2 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านเพศของผู้ปกครองและญาติบัณฑติที่ตอบแบบประเมิน 24 
แผนภูมิที่ 5.3 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านช่วงอายุของผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมิน 25 
แผนภูมิที่ 5.4 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ปกครองและญาติบณัฑติ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 27 
แผนภูมิที่ 5.5 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ปกครองและญาติบณัฑติ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 28 
  
[ 6 ]  
แผนภูมิที่ 6.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 29 
แผนภูมิที่ 6.2 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านเพศของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 30 
แผนภูมิที่ 6.3 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรตทิี่ตอบแบบประเมิน 31 
แผนภูมิที่ 6.4 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 32 
แผนภูมิที่ 6.5 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรต ิด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 34 
แผนภูมิที่ 6.6 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรต ิด้านกระบวนการ / ข้ันตอน 35 
แผนภูมิที่ 6.7 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรต ิด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 36 
  
[ 7 ]  
แผนภูมิที่ 7.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 38 
แผนภูมิที่ 7.2 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านเพศของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 39 
แผนภูมิที่ 7.3 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านช่วงอายุของคณะกรรมการผู้ปฏบิัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 40 
แผนภูมิที่ 7.4 : แผนภมูิแสดงจ านวนด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 41 
แผนภูมิที่ 7.5 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏบิัติงาน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 43 
แผนภูมิที่ 7.6 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏบิัติงาน ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนในการฝึกซ้อม 44 
แผนภูมิที่ 7.7 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏบิัติงาน ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน 45 
แผนภูมิที่ 7.8 : แผนภมูิแสดงระดบัความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏบิัติงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 46 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ผลการประเมิน : 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที ่28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติบัณฑิ ต คณะกรรมการด าเนินงาน     
รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและสามารถน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไปนั้น 

กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดจากตาราง Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ  
ระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ 5% ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บจาก 

1) กลุ่มบัณฑิต  
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 351 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 360 ตัวอย่าง 

 

  2) กลุ่มผู้ปกครองและญาตบิัณฑิต (ประมาณ 1:1 จากจ านวนบัณฑิต) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 351 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 360 ตัวอย่าง 

 

  3) กลุ่มแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม  
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 39 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 40 ตัวอย่าง 

 

  4) กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน  
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 147 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 155 ตัวอย่าง 
 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 888 ตัวอย่าง 
รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บจริง 915 ตัวอย่าง 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560  พบว่า       
ระดับคะแนนเฉลี่ยร่วมจากทุกกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.33) คิดเป็นร้อย
ละ 86.60 ของระดับคะแนนเต็ม 

ในระดับคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน พบว่า กลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60 คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13)     
คิดเป็นร้อยละ 82.60 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.00) คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ของระดับคะแนนเต็ม ดังตารางที่ 1.1 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ตารางที่ 1.1 : ตารางแสดงค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจแยกตามประเด็นการประเมินและกลุ่มของผู้เข้าร่วมพิธีฯ 

ประเด็นการประเมิน 

ค่าคะแนน / ระดบัความพึงพอใจ 

บัณฑิต 
ผู้ปกครอง

ญาตบิัณฑติ 
แขก 

ผู้มีเกียรต ิ
คณะกรรมการ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ภาพรวม 

ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่
(ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน) 

ค่าคะแนน 4.50 มาก 4.01 มาก 4.69 
มาก
ที่สุด 

4.08 มาก 4.32 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 90.00 80.20 93.80 81.60 86.40 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
(ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน) 

ค่าคะแนน 4.59 
มาก
ที่สุด  

4.73 
มาก
ที่สุด 

4.01 มาก 4.44 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 91.80 94.60 80.20 88.80 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ค่าคะแนน 4.38 มาก 3.98 มาก 4.68 

มาก
ที่สุด 

4.20 มาก 4.31 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 87.60 79.60 93.60 84.00 86.20 

ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 4.42 มาก 

 
4.26 มาก 4.34 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 88.40 85.20 86.80 

ภาพรวม 
ค่าคะแนน 

 
4.05 มาก 4.78 

มาก
ที่สุด 

4.19 มาก 4.34 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 81.00 95.60 83.80 86.80 

ระดับคะแนนเฉลีย่ทุกดา้น 
ค่าคะแนน 4.48 มาก 4.00 มาก 4.70 

มาก
ที่สุด 

4.13 มาก 4.33 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 89.60 80.00 94.00 82.60 86.60 

ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.74 0.90 0.51 0.77 0.73 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ค่าคะแนน 4.33 มาก 

 
คิดเป็นร้อยละ 86.60 

 

ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของบัณฑิต พบว่า 
บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60 โดยมีความพึงพอใจ            
ในด้านกระบวนการ / ขั้นตอน มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.72 
รองลงมาคือด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.50) คิดเป็นร้อยละ 89.97     
ด้านภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.42) คิดเป็นร้อยละ 88.43 และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.38) คิดเป็นร้อยละ 87.56 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของผู้ปกครองและ
ญาติบัณฑิต พบว่า ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านอยู่ ในระดับมาก (4.00)               
คิดเป็นร้อยละ 79.97 โดยมีความพึงพอใจในด้านภาพรวม มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.05)     
คิดเป็นร้อยละ 81.06 รองลงมาคือด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.01)     
คิดเป็นร้อยละ 80.19 และสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.98) คิดเป็นร้อยละ 79.65 
ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 
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ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของแขกผู้มีเกียรติ
พบว่า แขกผู้มีเกียรติมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่ สุด (4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.04             
โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.50          
รองลงมาคือด้านกระบวนการ / ขั้นตอน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.67     
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.75 และ        
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.67 ของระดับคะแนน
เต็ม ตามล าดับ 

ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงาน  พบว่า คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้าน อยู่ ในระดับมาก (4.13)              
คิดเป็นร้อยละ 82.61 โดยมีความพึงพอใจในผลส าเร็จของการด าเนินงาน มากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ         
อยู่ในระดับมาก (4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.12 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจ           
อยู่ในระดับมาก (4.20) คิดเป็นร้อยละ 83.98 ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.19) คิดเป็นร้อยละ 
83.74 ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.65 และ   
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการฝึกซ้อม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.21       
ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ : 

ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2559 นั้น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการ
ด าเนินงาน ได้ออกแบบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุก
กลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลอย่างอิสระ ประกอบไปด้วย 

(1) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีความพึงพอใจ และ 
(2) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินเห็นควรว่าจะต้องมีการปรับปรุง 

 มีผลการให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะในการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 

บัณฑิต : 
1. ความร่วมมือและกระบวนการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน (21) 
2. ความเหมาะสมและความสวยงามในการตกแต่งสถานท่ีพิธีฯ 
(10) 

1. ควรจัดเวลาในการเข้าห้องน้ าของบัณฑิตให้เหมาะสม (11) 
2. ควรตรงต่อเวลาและเดด็ขาดในการฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้กระทบ
บุคคลอื่น (9) 

ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต : 
1. การถ่ายทอดสดพิธฯี มายังบรเิวณที่พกั มากที่สุด (40) 
2. การให้บริการและค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี (9) 

1. ควรเพิ่มบริเวณที่พักผู้ปกครองให้มากกว่านี้ (30) 
2. ควรเพิ่มการบริการห้องสุขาแก่ผู้ปกครอง (16) 
3. ควรเพิ่มสถานท่ีจอดรถ (10) 

แขกผู้มีเกียรติ : 
1. ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรที่ตั้งใจท างานทุ่มเทอย่างไม่เห็น
แก่ความเหน็ดเหนื่อย (8) 
2. ความเหมาะสมและความสวยงามในการตกแต่งสถานท่ีพิธีฯ (4) 

1. ควรมีการก าหนดช่วงเวลาในการเข้าห้องสุขาของบัณฑติและ
สมควรมีห้องพักเพื่อดูแลบณัฑิตทีม่ีอาการป่วย (3)  
2. การขานนามบัณฑิตควรใหค้วามส าคญัให้มากกว่าน้ี ผู้ขานนาม
ต้องเตรียมความพร้อม (2) 

คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน : 
1. ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรที่ตั้งใจท างาน (10) 
2. การรักษาความปลอดภยัที่เข้มงวด (8) 

1. ควรเข้มงวดความมีระเบียบของบัณฑิตและอาจารย์ (20) 
2. ความเท่าเทียมกันของอาหาร ไม่ควรถูกแบ่งตามหนา้ที่ในการ
ปฏิบัติงาน (7) 

 

 

 

 



 

| บทที่ 1 : 
ประเด็นในการประเมิน 

และระเบียบวิธีการประเมิน 
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บทท่ี 1 : ประเด็นในการประเมินและระเบียบวิธีการประเมิน 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ    
ครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัยเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในพิธีฯ ดังกล่าว ประกอบไปด้วย บัณฑิต 
ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคณะกรรมการด าเนินงาน
ในฝ่ายต่างๆ 
 

 การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า และสามารถน า
ผลการประเมินฯ ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

 1.2.1 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 
2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1.2.2 เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้ง
ต่อไป 
 
1.3 ขอบเขตการประเมิน 
 

ด าเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 กลุ่ม คือ 

 

 1.3.1 กลุ่มบัณฑิต 
จัดเก็บข้อมูล ณ ภายในห้องพิธี ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

 1.3.2 กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 
จัดเก็บข้อมูล ณ บริเวณที่พักผู้ปกครองและญาติบัณฑิต หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 1.3.3 กลุ่มแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม 
จัดเก็บข้อมูล ณ ภายในห้องรับรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  

 1.3.4 กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
จัดเก็บข้อมูล ณ บริเวณโดยรอบ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินผล 
 

 4.1 ทราบผลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560                
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 4.2 มีข้อมูลความพึงพอใจส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งต่อไป 
 
1.5 วิธีด าเนินการประเมิน 
 1.5.1 กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพึงพอใจประกอบไปด้วย บัณฑิต แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประเภท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนตัวอย่าง 
(ชุด) 

จ านวนที่เก็บจริง 
(ชุด) 

1) บัณฑิต 3,751 351 360 
2) ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต (ประมาณ 1:1 จากจ านวนบัณฑิต) 3,751 351 360 
3) แขกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม 67 39 40 
4) คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 260 147 155 

รวม 7,829 888 915 
  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล โดยก าหนดจากตาราง Krejicie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ 
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล 
จ านวน 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
 

 1) กลุ่มบัณฑิต  
ภายในห้องพิธี ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  351 ตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บจริง  360  ชุด 
 

 2) กลุ่มผู้ปกครองและญาตบิัณฑิต (ประมาณ 1:1 จากจ านวนบัณฑิต) 
บริเวณที่พักผู้ปกครองและญาติบัณฑิต หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  351  ตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง  360  ชุด 
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 3) กลุ่มแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม 
ภายในห้องรับรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  39  ตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง  40  ชุด 

 

 4) กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
บริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง   147  ตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง  155  ชุด 
 

   รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 888 ตัวอย่าง 
รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บจริง 915  ชุด 

 
1.5.2 เครื่องมือ 
 

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ งที่  10            
ประจ าปีการศึกษา 2560 คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบไปด้วย 
 

 1) แบบประเมินฯ ส าหรับบัณฑิต 
 2) แบบประเมินฯ ส าหรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 
 3) แบบประเมินฯ ส าหรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
 

ประกอบไปด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 และ
ข้อเสนอแนะ 
 

1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อย
ละ ตารางและกราฟแสดงข้อมูล ความเรียงในการบรรยายข้อมูล 
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 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 และ
ข้อเสนอแนะ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ตารางและกราฟแสดงข้ อมูล ความ
เรียงในการบรรยายข้อมูล 
 

1.5.4 เกณฑ์การประเมิน 
 ในการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560  
ใช้ระดับคะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีค่าช่วงคะแนน ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 : ตารางแสดงระดับช่วงคะแนนและความหมาย 
 

ระดับช่วงคะแนน ความหมาย 
1.00 - 1.50 มีระดับความพึงพอใจในระดับ “น้อยที่สุด” 
1.51 - 2.50 มีระดับความพึงพอใจในระดับ “น้อย” 
2.51 - 3.50 มีระดับความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง” 
3.51 - 4.50 มีระดับความพึงพอใจในระดับ “มาก” 
4.51 - 5.00 มีระดับความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”   

 
 

 



 

| บทที่ 2 : 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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บทที่ 2 : ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการหลายกลุ่ม ได้แก่ บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต แขกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย         
บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม ตลอดจนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
 

 โดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน ได้ก าหนดแบ่งพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล จ านวน 4 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มบัณฑิต ภายในห้องพิธี ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 351 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 360 ตัวอย่าง 
 

 2) กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต (ประมาณ 1:1 จากจ านวนบัณฑิต) บริเวณที่พักผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 
หน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 351 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 360 ตัวอย่าง 
 

 3) กลุ่มแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม ภายในห้องรับรอง        
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 39 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 40 ตัวอย่าง 
 

 4) กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน บริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 147 ตัวอย่าง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 155 ตัวอย่าง 
 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 888 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บจริง 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) แขกผู้มีเกียรติฯ    จ านวน 40     คน คิดเป็นร้อยละ  4.37 
 5) คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน 155   คน คิดเป็นร้อยละ  16.94 
         ของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
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โดยเป็น 
 

 1) ผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด  จ านวน 915   คน คิดเป็นร้อยละ  100.00 
1) เพศหญิง    จ านวน 566 คน คิดเป็นร้อยละ  61.86  

 2) เพศชาย    จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ  38.14 
 3) ไม่ระบุเพศ    จ านวน   -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 
         ของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

ดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 : ตารางแสดงการจ าแนกประเภทและเพศสภาพของผูต้อบแบบประเมิน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ชาย หญิง ไม่ระบ ุ รวม ร้อยละ 

บัณฑิต 127 233 0 360 39.34 
ผู้ปกครองและญาติบัณฑติ 114 246 0 360 39.34 

แขกผู้มีเกียรต ิ 32 8 0 40 4.37 
คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 76 79 0 155 16.94 

รวม 349 566 0 915 
 

ร้อยละ 38.14 61.86 0.00 100.00 
 

 
แผนภูมิที่ 3.1 : แผนภมูิแสดงการจ าแนกประเภทและเพศสภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

  
ผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560  พบว่า       

ระดับคะแนนเฉลี่ยร่วมจากทุกกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.33) คิดเป็นร้อย
ละ 86.60 ของระดับคะแนนเต็ม 

ในระดับคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน พบว่า กลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ   
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60 คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13)     
คิดเป็นร้อยละ 82.60 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.00) คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ของระดับคะแนนเต็ม 

หากพิจารณาเป็นรายด้านของประเด็นในการประเมิน ปรากฏผลการประเมินดังนี้ 

1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน) 

พบว่า กลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4 .69)  คิด เป็นร้อยละ 93.80 รองลงมาคือกลุ่ มบัณฑิต มี ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (4 .50)                     
คิดเป็นร้อยละ 90.00 กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.08) คิดเป็นร้อยละ 
81.60 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.20      
ของระดับคะแนนเต็ม 

2) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน (ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน) 

 พบว่า กลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.60 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.59) คิดเป็นร้อยละ 
91.80 และ กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.20     
ของระดับคะแนนเต็ม 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 พบว่า กลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 รองลงมาคือกลุ่มบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.38) คิดเป็นร้อยละ 
87.60 กลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.20 และ กลุ่ม
ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.98) คิดเป็นร้อยละ 79.60 ของระดับคะแนนเต็ม 
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4) ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 พบว่า กลุ่มบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.42)       
คิดเป็นร้อยละ 88.40 รองลงมาคือกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.26)       
คิดเป็นร้อยละ 85.20 ของระดับคะแนนเต็ม 

5) ภาพรวม 

 พบว่า กลุ่มแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือกลุ่มคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.19) 
คิดเป็นร้อยละ 83.80 และ กลุ่มผู้ปกครองและญาติบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.05) คิดเป็นร้อยละ 
81.00 ของระดับคะแนนเต็ม 

ตารางที่ 3.2 : ตารางแสดงค่าคะแนนและระดับความพึงพอใจแยกตามประเด็นการประเมินและกลุ่มของผู้เข้าร่วมพิธีฯ 

ประเด็นการประเมิน 

ค่าคะแนน/ระดับความพึงพอใจ 

บัณฑิต 
ผู้ปกครอง

ญาตบิัณฑติ 
แขก 

ผู้มีเกียรต ิ
คณะกรรมการ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ภาพรวม 

ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่
(ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน) 

ค่าคะแนน 4.50 มาก 4.01 มาก 4.69 
มาก
ที่สุด 

4.08 มาก 4.32 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 90.00 80.20 93.80 81.60 86.40 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
(ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน) 

ค่าคะแนน 4.59 
มาก
ที่สุด  

4.73 
มาก
ที่สุด 

4.01 มาก 4.44 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 91.80 94.60 80.20 88.80 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ค่าคะแนน 4.38 มาก 3.98 มาก 4.68 

มาก
ที่สุด 

4.20 มาก 4.31 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 87.60 79.60 93.60 84.00 86.20 

ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 4.42 มาก 

 
4.26 มาก 4.34 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 88.40 85.20 86.80 

ภาพรวม 
ค่าคะแนน 

 
4.05 มาก 4.78 

มาก
ที่สุด 

4.19 มาก 4.34 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 81.00 95.60 83.80 86.80 

ระดับคะแนนเฉลีย่ทุกดา้น 
ค่าคะแนน 4.48 มาก 4.00 มาก 4.70 

มาก
ที่สุด 

4.13 มาก 4.33 มาก 

คิดเป็นร้อยละ 89.60 80.00 94.00 82.60 86.60 

ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.74 0.90 0.51 0.77 0.73 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ค่าคะแนน 4.33 มาก 

 
คิดเป็นร้อยละ 86.60 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ : บัณฑิต 
 

รายละเอียดของบัณฑิตทีต่อบแบบประเมิน : 

 จากจ านวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 360 คน พบว่า  เป็นบัณฑิตคณะเทคโนโลยี      
การจัดการมากที่สุด จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 82 คน           
คิดเป็นร้อยละ 22.78 และ บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 ของจ านวนบัณฑิต     
ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 

หน่วยงาน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 99 27.50 
คณะบริหารธุรกิจ 82 22.78 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 51 14.17 
คณะเกษตรศาสตร์ 36 10.00 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 28 7.78 
คณะศิลปศาสตร์ 24 6.67 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 3.89 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 2.22 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 1.67 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 1.67 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 5 1.39 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 0.28 
วิทยาลัยวิทยาลัยรัตภูมิ 0 0.00 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 0 0.00 
ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 360 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 4.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมนิ 

 

  

ด้านเพศสภาพของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นบัณฑิตเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 233 คน          
คิดเป็นร้อยละ 64.72 รองลงมาคือบัณฑิตเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.28 ของจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 

เพศสภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
หญิง 233 64.72 
ชาย 127 35.28 

ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 360 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 4.2 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นเพศของบัณฑิตทีต่อบแบบประเมิน 

 

  

ด้านช่วงอายุของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นบัณฑิตที่มีช่วงอายุ  15 – 25 ปี  มากที่สุด              
โดยมีจ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 96.94 รองลงมาคือบัณฑิตช่วงอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.06 ของจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านชว่งอายุของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
15 - 25 ปี 349 96.94 
26 - 35 ปี 11 3.06 
36 - 45 ปี 0 0.00 
45 ปีขึ้นไป 0 0.00 

ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 360 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 4.3 : แผนภูมิแสดงจ านวนด้านชว่งอายุของบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต : 

 ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของบัณฑิต พบว่า 
บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจ [5] เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60 โดยมีความพึงพอใจใน         
[2] ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.72 
รองลงมาคือ  [1] ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.50) คิดเป็นร้อยละ 89.97 
[4] ด้านภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.42) คิดเป็นร้อยละ 88.43 และ [3] ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.38) คิดเป็นร้อยละ 87.56 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ          
ดังตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของบัณฑติ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 4.50 89.97 มาก 
1.1 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส 4.58 91.61 มากที่สุด 
1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 4.50 90.00 มาก 
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว 4.44 88.72 มาก 
1.4 ดูแลเอาใจใส ่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  4.48 89.56 มาก 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.59 91.72 มากที่สุด 
การฝึกซ้อม 4.57 91.36 มากที่สุด 
2.1ความเหมาะสมในการติดตอ่/การประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัพธิีการพระราชทานปริญญาบตัร 4.49 89.72 มาก 
2.2 กระบวนการซ้อมฯ มีขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน 4.59 91.72 มากที่สุด 
2.3 ผู้ควบคุมการฝกึซ้อมพิธพีระราชทานปริญญาบตัร มกีารชีแ้จงขัน้ตอน ได้อย่างเข้าใจ/ชดัเจน 4.63 92.61 มากที่สุด 
2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนนิการฝกึซ้อมพิธพีระราชทานปริญญาบตัร 4.57 91.39 มากที่สุด 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.61 92.20 มากที่สุด 
2.5 ความเหมาะสมของกระบวนการรายงานตวัในวันพระราชทานปรญิญาบัตร 4.57 91.39 มากที่สุด 
2.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธพีระราชทานปริญญาบัตร 4.62 92.39 มากที่สุด 
2.7 ความเหมาะสมของขั้นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.64 92.83 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.38 87.56 มาก 
3.1 ความเหมาะสมของสถานที ่ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทขีองในการฝกึซ้อมรับปริญญา 4.65 92.98 มากที่สุด 
3.2 ความเหมาะสมของสถานที่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร 4.68 93.61 มากที่สุด 
3.3 ความสวยงามในการตกแต่งบริเวณสถานที่/เวทีในการพระราชทานปริญญาบัตร 4.66 93.28 มากที่สุด 
3.4 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง 3.84 76.85 มาก 
3.5 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.36 87.11 มาก 
3.6 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ 3.98 79.61 มาก 
3.7 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภยั 4.47 89.33 มาก 
4. โดยภาพรวมทัง้หมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.42 88.43 มาก 
4.1 รูปแบบ/ความสวยงาม/ความเหมาะสมของทีร่ะลึกที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 4.37 87.44 มาก 
4.2 คุณค่าทางจิตใจ/ความภาคภูมิใจตอ่ของที่ระลึก 4.45 89.00 มาก 
4.3  สามารถน าไปใช้สอยได้ในชีวิตประจ าวัน 4.44 88.83 มาก 
5. เฉลีย่ทุกดา้น 4.48 89.60 มาก 
6.ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.74  
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า [1] ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (4.50) คิดเป็นร้อยละ 89.97 โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจใน [1.1] การให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.61 รองลงมาคือ [1.2]           ให้
ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 
[1.4] ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.56 
และ [1.3] ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.72 ของระดับ
คะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4.4 

แผนภูมิที่ 4.4 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านการให้บริการของเจา้หน้าท่ี 

 

[2] ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.72 โดย
มีรายละเอียดดังนี้   

การฝึกซ้อม บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.36 โดยบัณฑิตมี
ความพึงพอใจใน [2.3] ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีการชี้แจงขั้นตอน ได้อย่างเข้าใจ/ชัดเจน
มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.61 รองลงมาคือ [2.2] กระบวนการซ้อม
มีขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด (4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.72              
[2.4] ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

มากที่สุด (4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.39 และ [2.1] ความเหมาะสมในการติดต่อ/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการ
พระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.72 ของระดับคะแนนเต็ม
ตามล าดับ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.61) คิดเป็นร้อยละ 
92.20 โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจใน [2.7] ความเหมาะสมของขั้นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มากที่สุด       
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.83 รองลงมาคือ [2.6] ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.39 
และ [2.5] ความเหมาะสมของกระบวนการรายงานตัวในวันพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.39 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ  

ดังแผนภูมิที่ 4.5 

แผนภูมิที่ 4.5 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน  
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 [3] ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.38) คิดเป็นร้อยละ 87.56         
โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจใน [3.2] ความเหมาะสมของสถานที่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรมากที่สุด มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.61 รองลงมาคือ [3.3] ความสวยงามในการตกแต่งบริเวณ
สถานที่/เวทีในการพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.28  
[3.1] ความเหมาะสมของสถานที่ ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีของในการฝึกซ้อมรับปริญญา มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) คิดเป็นร้อยละ 92.98 [3.7] ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย   
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.47) คิดเป็นร้อยละ 89.33 [3.5] ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.36) คิดเป็นร้อยละ 87.11 [3.6] ความเหมาะสม/
ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.98) คิดเป็นร้อยละ 79.61 และ 
[3.4] ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.84) คิดเป็น
ร้อยละ 76.85 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4.6 

แผนภูมิที่ 4.6 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 [4] ในภาพรวม บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.42) คิดเป็นร้อยละ 88.43 โดยบัณฑิตมีความพึง
พอใจใน [4.2] คุณค่าทางจิตใจ/ความภาคภูมิใจต่อของที่ระลึก มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.45) 
คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมาคือ [4.3] สามารถน าไปใช้สอยได้ในชีวิตประจ าวัน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.83 และ [4.1] รูปแบบ/ความสวยงาม/ความเหมาะสมของที่ระลึกที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.37) คิดเป็นร้อยละ 87.44 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ   
ดังแผนภูมิที่ 4.7 

แผนภูมิที่ 4.7 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต ด้านภาพรวม 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ : ผู้ปกครองและญาติบัณฑิต 
 

รายละเอียดของผู้ปกครองและญาติบัณฑิตทีต่อบแบบประเมิน : 

จากจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร       
ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 360 คนนั้น (ประมาณจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างของบัณฑิต          
ในอัตราส่วน 1:1) พบว่า เป็นผู้ปกครองและญาติบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 รองลงมาคือผู้ปกครองและญาติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78 และ 
ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.11 ของจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินทั้งหมด ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองและญาติบัณฑติที่ตอบแบบประเมิน 

หน่วยงาน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

คณะบริหารธุรกิจ 72 20.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 12.78 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 11.11 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 40 11.11 
คณะศิลปศาสตร์ 30 8.33 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 29 8.06 
คณะเกษตรศาสตร์ 26 7.22 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 21 5.83 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 20 5.56 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 11 3.06 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 2.78 
วิทยาลัยรัตภูมิ 9 2.50 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 1.67 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0.00 
ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 360 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 5.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองและญาติบณัฑติที่ตอบแบบประเมิน 

 

  

ด้านเพศสภาพของผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นผู้ปกครองและญาติบัณฑิตเพศ
หญิงมากที่สุด จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33 รองลงมาคือผู้ปกครองและญาติบัณฑิตเพศชาย จ านวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.67 ของจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินทั้งหมด ดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของผู้ปกครองและญาติบณัฑติที่ตอบแบบประเมิน 

เพศสภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
หญิง 246 68.33 
ชาย 114 31.67 
ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 360 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิที่ 5.2 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นเพศของผู้ปกครองและญาติบัณฑติที่ตอบแบบประเมิน 

 
 

  

ด้านช่วงอายุของผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นผู้ปกครองปละญาติบัณฑิตที่มีอายุ 
46 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 39.44 รองลงมาคือผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.33 และ ช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของจ านวนผู้ปกครองและญาติ
บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด ดังตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายขุองผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมิน 
ช่วงอายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

46 ปีขึ้นไป 142 39.44 
36 - 45 ปี 117 32.50 
26 - 35 ปี 66 18.33 
15 - 25 ปี 35 9.72 

ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 360 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิที่ 5.3 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นช่วงอายขุองผู้ปกครองและญาติบณัฑิตที่ตอบแบบประเมนิ 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต : 

 ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของผู้ปกครองและ
ญาติบัณฑิต พบว่า ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจ  [5] เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (4.00)           
คิดเป็นร้อยละ 79.97 โดยมีความพึงพอใจในด้าน [3] ภาพรวม มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.05) 
คิดเป็นร้อยละ 81.06 รองลงมาคือ [1] ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.01) 
คิดเป็นร้อยละ 80.19 และ [2] สิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.98) คิดเป็นร้อยละ 
79.65 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังตารางที่ 5.4 

ตารางที่ 5.4 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของผู้ปกครองและญาติบณัฑิต 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 4.01 80.19 มาก 
1.1 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส 4.18 83.61 มาก 
1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 3.94 78.83 มาก 
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว 3.98 79.67 มาก 
1.4 ดูแลเอาใจใส ่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  3.93 78.67 มาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.98 79.65 มาก 
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจดัพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.19 83.72 มาก 
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่พักของผู้ปกครอง/ญาติบัณฑิต 3.91 78.11 มาก 
2.3 ความเหมาะสม/เพียงพอของจุดถา่ยทอดพิธพีระราชทานปริญญาบัตร 4.01 80.28 มาก 
2.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3.98 79.67 มาก 
2.5 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ 3.73 74.54 มาก 
2.6 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภยั 4.08 81.56 มาก 
3. โดยภาพรวมทัง้หมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.05 81.06 มาก 
4. เฉลีย่ทุกดา้น 4.00 79.97 มาก 
5.ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.90 

   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า [1] ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.19 โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึงพอใจใน [1.1] ให้บริการ
ให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.61 
รองลงมาคือ [1.3] ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.98) คิดเป็นร้อยละ 
79.67 [1.2] ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.94) คิดเป็นร้อยละ 
78.83 และ [1.4] ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.93)           
คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 5.4 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 5.4 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและญาติบณัฑิต ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

 

  
 
[2] ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.98) คิดเป็นร้อย

ละ 79.65 โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตมีความพึงพอใจใน [2.1] ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (4.19) คิดเป็นร้อยละ 83.72 รองลงมาคือ             
[2.6] ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.08) คิดเป็นร้อยละ 
81.56 [2.3] ความเหมาะสม/เพียงพอของจุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.28 [2.4] ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.98) คิดเป็นร้อยละ 79.67 [2.2] ความเหมาะสมของสถานที่พักของผู้ปกครอง/ญาติ
บัณฑิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.91)  คิดเป็นร้อยละ 78.11 และ [2.5] ความเหมาะสม/ความสะดวก/
เพียงพอของสถานที่จอดรถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.73) คิดเป็นร้อยละ 74.54 ของระดับคะแนนเต็ม 
ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 5.5 
 

 
 
 
 
 

4.01 

4.18 

3.98 

3.94 3.93 

3.80

3.85

3.90

3.95

4.00

4.05

4.10

4.15

4.20



 
 

- 28 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิที่ 5.5 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและญาติบณัฑิต ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ : แขกผู้มีเกียรติ 
 

รายละเอียดของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน : 

 จากจ านวนแขกผู้มีเกียรติ ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 10     
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 40 คนนั้น พบว่า เป็นแขกผู้มีเกียรติประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาก
ที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ แขกผู้มีเกียรติ / ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ / ผู้ติดตาม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ อ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.50 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด ดังตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของแขกผูม้ีเกียรติทีต่อบแบบประเมิน 

ประเภท 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 20 50.00 
แขกผู้มีเกียรติ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 14 35.00 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ / ผู้ติดตาม 5 12.50 
อ่ืนๆ 1 2.50 
ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 40 100.00 
 

แผนภูมิที่ 6.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ด้านเพศสภาพของแขกผู้มี เกียรติที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นแขกผู้มี เกียรติ เพศชายมากที่สุด          
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือแขกผู้มีเกียรติเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00           
ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด ดังตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของแขกผู้มเีกียรติที่ตอบแบบประเมิน 

เพศสภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
ชาย 32 80.00 
หญิง 8 20.00 

ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 40 100.00 

 

แผนภูมิที่ 6.2 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นเพศของแขกผู้มีเกียรติทีต่อบแบบประเมิน 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ด้านช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นแขกผู้มีเกียรติที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป มากที่สุด 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาคือแขกผู้มีเกียรติที่มีช่วยอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 4 คน          
คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด ดังตารางที่ 6.3 

ตารางที่ 6.3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายุของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
46 ปีขึ้นไป 36 90.00 
36 – 45 ปี 4 10.00 

ไม่ระบุ 0 0.00 
26 – 35 ปี 0 0.00 
15 – 25 ปี 0 0.00 

รวม 40 100.00 
 

แผนภูมิที่ 6.3 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นช่วงอายขุองแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นแขกผู้มีเกียรติที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาในระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาคือแขกผู้มีเกียรติที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ แขกผู้มีเกียรติที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก/สูงกว่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด           
ดังตารางที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านคณุวุฒิทางการศกึษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 

คุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
ปริญญาโท 34 85.00 
ปริญญาตรี 4 10.00 

ปริญญาเอก/สูงกว่า 2 5.00 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.00 

ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 40 100.00 

 

แผนภูมิที่ 6.4 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นคุณวุฒิทางการศึกษาของแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมิน 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรติ : 

 ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของแขกผู้มีเกียรติ
พบว่า แขกผู้มีเกียรติมีระดับความพึงพอใจ [5] เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.04          
โดยมีความพึงพอใจใน [4] ภาพรวม มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.50 
รองลงมาคือ [2] ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.67 
[1] ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.75 และ     
[3] ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.67 ของระดับ
คะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังตารางที่ 6.5 

ตารางที่ 6.5 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของแขกผู้มเีกียรติ  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 4.69 93.75 มากที่สุด 
1.1 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส 4.73 94.50 มากที่สุด 
1.2 ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 4.58 91.50 มากที่สุด 
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว 4.70 94.00 มากที่สุด 
1.4 ดูแลเอาใจใส ่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  4.75 95.00 มากที่สุด 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.73 94.67 มากที่สุด 
2.1 ความเหมาะสม/สะดวกในการลงทะเบียน 4.70 94.00 มากที่สุด 
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธพีระราชทานปริญญาบัตร 4.75 95.00 มากที่สุด 
2.3 ความเหมาะสม/ชัดเจนของขั้นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.75 95.00 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.68 93.67 มากที่สุด 
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจดัพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.80 96.00 มากที่สุด 
3.2 ความสวยงามในการตกแต่งสถานที/่เวทีการจัดพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 4.88 97.50 มากที่สุด 
3.3 ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง 4.58 91.50 มากที่สุด 
3.4 ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.58 91.50 มากที่สุด 
3.5 ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ 4.55 91.00 มากที่สุด 
3.6 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภยั 4.73 94.50 มากที่สุด 
4. โดยภาพรวมทัง้หมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.78 95.50 มากที่สุด 
5. เฉลีย่ทุกดา้น 4.70 94.04 มากที่สุด 
6. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.51 

  

 หากพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า [1] ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจใน [1.4] ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
เต็มใจให้บริการ มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ     
[1.1] ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.73) คิดเป็นร้อยละ 
94.50 [1.3] ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70) คิดเป็นร้อยละ 
94.00 และ [1.2] ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.58       
คิดเป็นร้อยละ 91.50 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 6.5 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

แผนภูมิที่ 6.5 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรติ ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

 

  

 

[2] ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน พบว่า แขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.73)             
คิดเป็นร้อยละ 94.67 โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจใน [2.2] ความเหมาะสมของระยะเวลาในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร และ [2.3] ความเหมาะสม / ชัดเจนของขั้นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มากที่สุด โดยมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 และ รองลงมาคือ [2.1] ความเหมาะสม / สะดวกใน
การลงทะเบียน   มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของระดับคะแนนเต็ม 
ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 6.6 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

แผนภูมิที่ 6.6 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรติ ด้านกระบวนการ / ข้ันตอน 

 

 

[3] ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า แขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.73)               
คิดเป็นร้อยละ 94.67 โดยแขกผู้มีเกียรติมีความพึงพอใจใน [3.2] ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.88) คิดเป็นร้อยละ 97.50 
รองลงมาคือ [3.1] ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 [3.6] ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.50 [3.3] ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง และ
[3.4] ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.50 และ [3.5] ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.55) คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 6.7 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

แผนภูมิที่ 6.7 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของแขกผู้มีเกียรติ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ : คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมิน : 

 จากจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร         
ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 155 คนนั้น พบว่า เป็นคณาจารย์ผู้ก ากับแถวมากที่สุด          
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.33 และ ฝ่ายพยาบาล จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 7.1 

ตารางที่ 7.1 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของคณะกรรมการผูป้ฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 

ประเภท 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

คณาจารย์ผู้ก ากับแถว 65 41.94 
ฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย 38 24.52 
ฝ่ายพยาบาล 9 5.81 
ฝ่ายประสานงานบัณฑิต 7 4.52 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6 3.87 
ฝ่ายถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 6 3.87 
ฝ่ายต้อนรับและรับเสด็จ 5 3.23 
ฝ่ายจัดบริเวณท่ัวไปและยานพาหนะ 5 3.23 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 4 2.58 
ฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน 4 2.58 
ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 3 1.94 
ฝ่ายเสียงและโทรทัศน์วงจรปิด 2 1.29 
ฝ่ายไฟฟ้า 1 0.65 
ฝ่ายอ านวยการ 0 0.00 
ฝ่ายต้อนรับในห้องพักผ่อนอิริยาบถฯ 0 0.00 
ฝ่ายพิธีการบัณฑิต 0 0.00 
ฝ่ายการเงินและจัดหารายได้ 0 0.00 
ฝ่ายจัดดอกไม้บริเวณเวทีที่ประทับ 0 0.00 
ฝ่ายจราจร 0 0.00 
ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 155 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิที่ 7.1 : แผนภมูิแสดงจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 

 

 

 ด้านเพศสภาพของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เป็นคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานเพศหญิงมากที่สุด   
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 50.97 รองลงมาคือคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.03 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานทีต่อบแบบประเมินทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 7.2 

ตารางที่ 7.2 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของคณะกรรมการผู้ปฏิบตัิงานที่ตอบแบบประเมิน 
เพศสภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

หญิง 79 50.97 
ชาย 76 49.03 

ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 155 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 7.2 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นเพศของคณะกรรมการผูป้ฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมิน 

 

 

 ด้านช่วงอายุของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เป็นคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงอายุระหว่าง        
26 – 35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16 รองลงมาคือคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงอายุระหว่าง 
36 – 45 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 ช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32 
และ อายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ตามล าดับ ดังตารางที่ 7.3 

ตารางที่ 7.3 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านช่วงอายขุองคณะกรรมการผู้ปฏิบตัิงานทีต่อบแบบประเมิน 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
26 – 35 ปี 70 45.16 
36 – 45 ปี 56 36.13 
15 – 25 ปี 16 10.32 
46 ขึ้นไป 13 8.39 
ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 155 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 7.3 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นช่วงอายขุองคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานทีต่อบแบบประเมิน 

 

 

 ด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นคณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.45 รองลงมาคือ
คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 39.35      
คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 และ คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 7.4 

ตารางที่ 7.4 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละด้านคณุวุฒิทางการศกึษาของคณะกรรมการผู้ปฏิบตัิงานทีต่อบแบบประเมิน 

คุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 
ปริญญาโท 72 46.45 
ปริญญาตรี 61 39.35 
ปริญญาเอก 14 9.03 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 5.16 
ไม่ระบุ 0 0.00 
รวม 155 100.00 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิที่ 7.4 : แผนภูมิแสดงจ านวนดา้นคุณวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานท่ีตอบแบบประเมิน 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน : 

 ระดับความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีระดับความพึงพอใจ [6] เฉลี่ยทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (4.13)         
คิดเป็นร้อยละ 82.61 โดยมีความพึงพอใจใน [3] ผลส าเร็จของการด าเนินงาน มากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.12 รองลงมาคือ [4] ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (4.20) คิดเป็นร้อยละ 83.98 [5] ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.19) คิดเป็นร้อยละ 
83.74 [1] ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.65 และ  
[2] ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการฝึกซ้อม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.21   
ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังตารางที่ 7.5 

ตารางที่ 7.5 : ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1. ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน 4.08 81.65 มาก 
1.1  ความเพียงพอของจ านวนคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย 4.20 84.00 มาก 
1.2  ความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินการ 3.97 79.48 มาก 
1.3  ความพร้อมของสถานที่ในการปฏบิัติงาน 4.28 85.55 มาก 
1.4  ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 4.15 82.97 มาก 
1.5  ความสะดวก/ชัดเจนในการประสานงานระหว่างฝ่าย 3.81 76.26 มาก 
2. ด้านกระบวนการในการด าเนินงาน 4.01 80.21 มาก 
2.1  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 4.03 80.65 มาก 
2.2  มีการก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบและกรอบของงานที่ปฏิบัติในแต่ละส่วนอยา่งชัดเจน 4.06 81.29 มาก 
2.3 มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหวา่งผู้ปฏิบัติงาน 3.91 78.19 มาก 
2.4  มีการปฏบิัติตามแผน 4.06 81.29 มาก 
2.5  มีการติดตาม/ควบคุม/ตรวจสอบระหว่างปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 3.99 79.74 มาก 
3. ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน 4.26 85.12 มาก 
3.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4.28 85.68 มาก 
3.2 งานที่ส าเร็จมีคุณภาพ 4.23 84.52 มาก 
3.3 ผลงานส าเร็จทันเวลา 4.26 85.16 มาก 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.20 83.98 มาก 
4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.39 87.87 มาก 
4.2  ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีการจัดพธิีพระราชทานปริญญาบตัร 4.45 88.90 มาก 
4.3  ความเหมาะสมของการบริการอาหาร/เครื่องดื่ม/ของว่าง 3.92 78.45 มาก 
4.4  ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4.17 83.35 มาก 
4.5  ความเหมาะสม/ความสะดวก/เพียงพอของสถานที่จอดรถ 3.96 79.23 มาก 
4.6  ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย 4.30 86.06 มาก 
5.  โดยภาพรวมทั้งหมดทา่นมีความพงึพอใจอยู่ในระดับใด 4.19 83.74 มาก 
6. เฉลีย่ทุกดา้น 4.13 82.61 มาก 
7.ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.77 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 หากพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า [1] ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.65 โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจใน [1.3] ความพร้อมของ
สถานที่ในการปฏิบัติงาน มากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.55 รองลงมา
คือ [1.1] ความเพียงพอของจ านวนคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.20)          
คิดเป็นร้อยละ 84.00 [1.4] ความพร้อมของเครื่องมือ / อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (4.15) คิดเป็นร้อยละ 82.97 [1.2] ความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (3.97) คิดเป็นร้อยละ 79.48 และ [1.5] ความสะดวก / ชัดเจนในการประสานงานระหว่างฝ่าย               
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.81) คิดเป็นร้อยละ 76.26 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 7.5 

 

แผนภูมิที่ 7.5 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 [2] ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการฝึกซ้อม คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.21 โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจใน [2.4] มีการปฏิบัติตามแผน และ [2.2] มีการ
ก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบและกรอบของงานที่ปฏิบัติในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน มากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (4.06) คิดเป็นร้อยละ 81.29 รองลงมาคือ [2.1] มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (4.03) คิดเป็นร้อยละ 80.65 [2.5] มีการติดตาม / ควบคุม / ตรวจสอบระหว่างปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.99) คิดเป็นร้อยละ 79.74 และ [2.3] มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.91) คิดเป็นร้อยละ 78.19 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ     
ดังแผนภูมิที่ 7.6 

 

แผนภูมิที่ 7.6 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนในการฝึกซ้อม 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 [3] ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.26)           
คิดเป็นร้อยละ 85.12 โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจใน [3.1] บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มากที่สุด 
โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.68 รองลงมาคือ [3.3] ผลงานส าเร็จทันเวลา       
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.16 และ [3.2] งานที่ส าเร็จมีคุณภาพ มีระดับความ    
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.52 ของระดับคะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 7.7 

แผนภูมิที่ 7.7 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 

 

 [4] ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.20)             
คิดเป็นร้อยละ 83.98 โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจใน [4.2] ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่/เวทีการจัด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.45) คิดเป็นร้อยละ 88.90 
รองลงมาคือ [4.1] ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (4.39) คิดเป็นร้อยละ 87.87 [4.6] ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (4.30) คิดเป็นร้อยละ 86.06 [4.4] ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.35 [4.5] ความเหมาะสม / ความสะดวก / เพียงพอ
ของสถานที่จอดรถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) คิดเป็นร้อยละ 79.23 และ [4.3] ความเหมาะสมของ
การบริการอาหาร / เครื่องดื่ม / ของว่าง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.92) คิดเป็นร้อยละ 78.45 ของระดับ
คะแนนเต็ม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 7.8 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
แผนภูมิที่ 7.8 : แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ : ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 

ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2559 นั้น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
การด าเนินงาน ได้ออกแบบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากผู้เข้าร่วมพิธีฯ 
ทุกกลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลอย่างอิสระ ประกอบไปด้วย 

(1) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีความพึงพอใจ และ 
(2) ข้อมูลด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินเห็นควรว่าจะต้องมีการปรับปรุง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของบัณฑิต : 

 ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของบัณฑิต พบว่า จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 360 คน มีบัณฑิตให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 
ของจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินทั้งหมด 

 โดยบัณฑิตให้ข้อมูลด้านสิ่งที่พึงพอใจ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 60.78 และ ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่           
ต้องปรับปรุง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 ของจ านวนบัณฑิตที่ให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา ทั้งหมด 

 บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (1) ความร่วมมือและกระบวนการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
มากที่สุด มีความถี่อยู่ที่  21 รองลงมาคือ (2) ความเหมาะสมและความสวยงามในการตกแต่งสถานที่ พิธีฯ                
มีความถ่ีอยู่ที่ 10 ตามล าดับ 

และ บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นสมควรปรับปรุง (1) ควรจัดเวลาในการเข้าห้องน้ าของบัณฑิตให้เหมาะสม          
มากที่สุด มีความถี่อยู่ที่ 11 รองลงมาคือ (2) ควรตรงต่อเวลาและเด็ดขาดในการฝึกซ้อมเพ่ือไม่ให้กระทบบุคคลอ่ืน                 
มีความถ่ีอยู่ที่ 9 ตามล าดับ 

 ดังตารางที่ 8.1 

ตารางที่ 8.1 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของบัณฑิต 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 

1. ความร่วมมือและกระบวนการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน (21) 
2. ความเหมาะสมและความสวยงามในการตกแต่งสถานท่ีพิธีฯ 
(10) 

1. ควรจัดเวลาในการเข้าห้องน้ าของบัณฑิตให้เหมาะสม (11) 
2. ควรตรงต่อเวลาและเดด็ขาดในการฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้กระทบ
บุคคลอื่น (9) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต : 

 ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของผู้ปกครองและญาติบัณฑิต พบว่า จากจ านวนผู้ปกครองและ
ญาติบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน จ านวน 360 คน (ประมาณจากจ านวนบัณฑิต 1 :1) มีผู้ปกครองและญาติบัณฑิตให้
ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 ของจ านวนผู้ปกครองและ
ญาติบัณฑิตทีต่อบแบบประเมินทั้งหมด 

โดยผู้ปกครองและญาติบัณฑิตให้ข้อมูลด้านสิ่งที่พึงพอใจ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 และ          
ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่ต้องปรับปรุง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของจ านวนผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่ให้ข้อมูล
ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทั้งหมด 

ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (1) การถ่ายทอดสดพิธีฯ มายังบริเวณที่พัก มากที่สุด      
มีความถ่ีอยู่ที่ 40 รองลงมาคือ (2) การให้บริการและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ มีความถ่ีอยู่ที่ 9 ตามล าดับ 

และ ผู้ปกครองและญาติบัณฑิตส่วนใหญ่เห็นสมควรปรับปรุง (1) ควรเพ่ิมบริเวณที่พักผู้ปกครองให้มากกว่านี้ 
มากที่สุด มีความถี่อยู่ที่  30 รองลงมาคือ (2) ควรเพ่ิมการบริการห้องสุขาแก่ผู้ปกครอง มีความถี่อยู่ที่ 16 และ          
(3) ควรเพิ่มสถานที่จอดรถ มีความถ่ีอยู่ที่ 10 ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 8.2 

ตารางที่ 8.2 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของผู้ปกครองและญาติบัณฑติ 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 

1. การถ่ายทอดสดพิธฯี มายังบรเิวณที่พกั มากที่สุด (40) 
2. การให้บริการและค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี (9) 

1. ควรเพิ่มบริเวณที่พักผู้ปกครองให้มากกว่านี้ (30) 
2. ควรเพิ่มการบริการห้องสุขาแก่ผู้ปกครอง (16) 
3. ควรเพิ่มสถานท่ีจอดรถ (10) 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของแขกผูมี้เกียรติ : 

 ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของแขกผู้มีเกียรติ พบว่า จากจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 40 คน มีแขกผู้มีเกียรติให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 17 คน       
คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

โดยแขกผู้มีเกียรติให้ข้อมูลด้านสิ่งที่พึงพอใจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 และ ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่  
ต้องปรับปรุง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจ านวนแขกผู้มีเกียรติที่ให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาทั้งหมด 
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แขกผู้มีเกียรติส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (1) ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรที่ตั้งใจท างานทุ่มเทอย่างไม่เห็นแก่
ความเหน็ดเหนื่อย มากที่สุด มีความถี่อยู่ที่ 8 รองลงมาคือ (2) ความเหมาะสมและความสวยงามในการตกแต่งสถานที่
พิธีฯ มีความถ่ีอยู่ที่ 4 ตามล าดับ 

และ แขกผู้มีเกียรติส่วนใหญ่เห็นสมควรปรับปรุง (1) ควรมีการก าหนดช่วงเวลาในการเข้าห้องสุขาของบัณฑิต
และสมควรมีห้องพักเพ่ือดูแลบัณฑิตท่ีมีอาการป่วย มากท่ีสุด มีความถ่ีอยู่ที่ 3 รองลงมาคือ (2) การขานนามบัณฑิตควร
ให้ความส าคัญให้มากกว่านี้ ผู้ขานนามต้องเตรียมความพร้อม มีความถ่ีอยู่ที่ 2 ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 8.3 

ตารางที่ 8.3 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของแขกผู้มีเกียรต ิ

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 

1. ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรที่ตั้งใจท างานทุ่มเทอย่างไม่เห็น
แก่ความเหน็ดเหนื่อย (8) 
2. ความเหมาะสมและความสวยงามในการตกแต่งสถานท่ีพิธีฯ (4) 

1. ควรมีการก าหนดช่วงเวลาในการเข้าห้องสุขาของบัณฑติและ
สมควรมีห้องพักเพื่อดูแลบณัฑิตทีม่ีอาการป่วย (3)  
2. การขานนามบัณฑิตควรใหค้วามส าคญัให้มากกว่าน้ี ผู้ขานนาม
ต้องเตรียมความพร้อม (2) 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน : 

 ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน พบว่า จากจ านวนคณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมิน จ านวน 155 คน มีคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 

 โดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลด้านสิ่งที่พึงพอใจ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และ          
ให้ข้อมูลด้านสิ่งที่ต้องปรับปรุง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ของจ านวนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูล
ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทั้งหมด 

 คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (1) ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรที่ตั้งใจท างาน      
มากที่สุด มีความถี่อยู่ที่  10 รองลงมาคือ (2) การรักษาความปลอดภัยที่ เข้มงวด  มีความถี่อยู่ที่  8 และ                   
(3) ความเหมาะสมและความสวยงามในการตกแต่งสถานที่พิธีฯ มีความถ่ีอยู่ที่ 5 ตามล าดับ 

และ คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นสมควรปรับปรุง (1) ควรเข้มงวดความมีระเบียบของบัณฑิตและ
อาจารย์ มีความถี่อยู่ที่ 20 รองลงมาคือ (2) ความเท่าเทียมกันของอาหาร ไม่ควรถูกแบ่งตามหน้าที่ในการปฏิบัติงาน   
มีความถ่ีอยู่ที่ 7 ตามล าดับ 

 ดังตารางที่ 8.4 
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ตารางที่ 8.4 : ตารางแสดงข้อมลูด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ของคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน 

สิ่งที่พึงพอใจ สิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุง 

1. ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรที่ตั้งใจท างาน (10) 
2. การรักษาความปลอดภยัที่เข้มงวด (8) 

1. ควรเข้มงวดความมีระเบียบของบัณฑิตและอาจารย์ (20) 
2. ความเท่าเทียมกันของอาหาร ไม่ควรถูกแบ่งตามหนา้ที่ในการ
ปฏิบัติงาน (7) 

 

 

 



 

| ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก : แนวปฏิบัติในการด าเนินการเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ข : แบบสอบถามความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 



 
 

- 58 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 



 
 

- 59 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 



 
 

- 60 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 



 
 

- 61 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 



 
 

- 62 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 



 
 

- 63 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 



 
 

- 64 - 

รายงานการประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ภาคผนวก ค : คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 708/2561 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. รศ.สุวัจน ์   ธัญรส  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 
2. ผศ.เสนอ   สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบด ี  ที่ปรึกษา 
3. ผศ.ธยา   ภิรมย ์     ประธานกรรมการ 
4. นางสาววีรวรรณ  อ าภา     กรรมการและเลขานุการ 
5. นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวกาญจนา  คูนิอาจ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ว่าท่ี ร.ต.หญิง ลดัดา  ทองตั้ง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
1. ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร ์    กรรมการ 
2. นางสาวดรณุ ี  ชายทอง     กรรมการ 
3. นางภัทราภา  จ้อยพจน ์    กรรมการ 
4. ผศ.ปฏมิากร  จันทร์พริ้ม    กรรมการ 
5. นางณัฐสุดา   นิลโกสยี ์     กรรมการ 
6. นางสาวธัญญรัตน ์  รุณปักษ์     กรรมการ 
7. นางสาวณปภัช  ชายพรม     กรรมการ 
8. นายอารีย ์   เต๊ะหละ     กรรมการ 
9. ผศ.วันด ี   นวนสร้อย    กรรมการ 
10. นางราตร ี  สุยบางด า     กรรมการ 
11. นางปิยนุช  ศรีพรมทอง    กรรมการ 
12. นางสาวนภัตตนันท ์ สุวรรณรตัน ์    กรรมการ 
13. นางสาวสิริอร  ตระกลูเมฆ ี    กรรมการ 
14. นางสาววารณุ ี  วิวัชนะ     กรรมการ 
15. นางสาวทิพวรรณ  พุทธวิโร     กรรมการ 
16. นางสาววันวิสา  จุลบุญญาสิทธ์ิ    กรรมการ 
17. นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย ์    กรรมการ 
18. นางสาวสรติา  ช่ืนชม     กรรมการ 
19. นางสาวศิราณ ี  สุนทรวิจิตร    กรรมการ 
20. นางกนกพรรณ  คงแก้ว     กรรมการ 
21. นางสาวปิยะวรรณ  แซ่ตั้น     กรรมการ 
22. นางสาวธัญญลักษณ ์ ตรงจิตต ์     กรรมการ 
23. นายชาติชาย  ช่างแก้     กรรมการ 
24. นางสาวสุชาดา  บุญโท     กรรมการ 
25. นางสาวจุฑาทิพย ์  แซ่ลิ่ม     กรรมการ 
26. นางสาวอภิชญา  ลิมปนะพิทยาธร    กรรมการ 



 

| รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย ครั้งที ่10 ประจ าปีการศึกษา 2560 

28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ปี  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 



 


