
สรุปผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางท่ี 1.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ    

 ชำย 82  36.80 
 หญิง 48 63.20 

รวม 76 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.1 แสดงว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นชำย คิดเป็นร้อยละ 36.80 และเป็นหญิงร้อยละ 63.20  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะ    

 ผู้ใช้บัณฑิต 11 14.50 
 ศิษย์เก่ำ 11 14.50 
 ผู้ปกครอง 12 15.80 
 นักศึกษำ 13 17.10 
 บุคลำกรสำยวิชำกำร 16 21.10 
 บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 13 17.10 

รวม 76 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.2 แสดงว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ใช้บัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 14.50 ศิษย์เก่ำ คิดเป็นร้อย

ละ 14.50 ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 15.80 นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 17.10 บุคลำกรสำยวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 
21.10 และบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 17.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. คณะฯ สำมำรถผลิตบัณฑิตให้เข้ำสู่สังคมประกอบกำรและประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนได ้

4.18 0.69 ดีมำก 

2. คณะฯ มีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัย
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน 

4.25 0.75 ดีมำก 

3. คณะฯ มีกำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคม 4.60 0.72 ดีมำก 

4. คณะฯ ส่งเสริมกำรสืบสำนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยรวมถึงแนวทำงตำมพระรำชด ำริและสิ่งแวดล้อม 

4.32 0.73 ดีมำก 

5. คณะฯ มีระบบบริหำรจัดกำรและระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ดี 4.34 0.68 ดีมำก 

๖. ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะฯ ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

4.26 0.68 ดีมำก 

รวม 4.33 0.71 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรบริหำรงำน
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร ภำพรวม คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.71 
ระดับ ดีมำก และมีระดับควำมพึงพอใจมำกสุดถึง คือ ข้อที่ 3 คณะฯ มีกำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำ
ชุมชนและสังคม คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.72 ระดับ ดีมำก รองลงมำ คือ ข้อที่ 5 คณะฯ มี
ระบบบริหำรจัดกำรและระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ดี คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  0.68 
ระดับ ดีมำก ข้อที่ 4 คณะฯ ส่งเสริมกำรสืบสำนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรวมถึงแนวทำง
ตำมพระรำชด ำริและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.73 ระดับ ดีมำก ข้อที่ 6 ควำมพึง
พอใจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะฯ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ในภำพรวม คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 0.68 ระดับ ดีมำก ข้อที่ 2 คณะฯ มีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยเพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.75 ระดับ ดี
มำก และ ข้อที่ 1 คณะฯ สำมำรถผลิตบัณฑิตให้เข้ำสู่สังคมประกอบกำรและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้ คิดเป็น
ค่ำเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.69 ระดับ ดีมำก ตำมล ำดับ             

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3   สรุปความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
  1. ให้คณะพัฒนำในเรื่องเก่ียวกับระบบกำรสอนแก่นักศึกษำที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นไปกว่ำเดิม 
  2. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์เพ่ือให้สำมำรถเข้ำสู่สังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  3. กิจกรรมหรือกำรส่งเสริมทักษะต่ำงๆที่จัดขึ้นส ำหรับนักศึกษำ ควรจะมีกำรจัดให้นักศึกษำได้ 
                        เข้ำร่วมอย่ำงท่ัวถึง 
  4. กวดขันเรื่องวินัย ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษำ 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. เน้นศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ ศัพท์เฉพำะทำงของสำขำนั้นๆ ของผู้เรียน และวิธีกำรใช้ชีวิต 

    ในโลกสังคมกำรท ำงำนจริง ก็จะเพ่ิมเติมให้นักศึกษำแข็งแกร่งในกำรออกไปสู่โลกภำยนอกได้ 
7. จัดกิจกรรมที่นักศึกษำมีส่วนร่วมมำกข้ึน 
8. จัดกิจกรรมพัฒนำให้นักศึกษำมีควำมรู้มำกขึ้น 
9. อยำกให้มีกำรอบรมภำษำอังกฤษเพ่ือแบบกลุ่มหรือตัวต่อตัว เพ่ือให้นักศึกษำได้มีกำรน ำใช้  

      ในกำรท ำงำนจริง 
10. ควรจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมด้ำนจริยธรรมแก่นักศึกษำ 
11. จัดกิจกรรมทัศนศึกษำมำกขึ้น 
12. มีกิจกรรมอบรมที่นักศึกษำชอบที่นอกเหนือวิชำที่เรียน 
13. อยำกให้อำจำรย์ปรับวิธีกำรสอนใหม่ๆที่ท ำให้เข้ำใจง่ำยขึ้น ไม่น่ำเบื่อ เช่น เปลี่ยนจำกกำรสั่ง  

                ท ำรำยงำน มำท ำกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจให้มำกขึ้น 
14. ควรมีหลักสูตรใหม่ที่หลำกหลำยและตรงตำมท่ีตลำดแรงงำนต้องกำรหำแนวทำงพัฒนำเพ่ิมข้ึน 
15. อยำกให้ทำงคณะมีแนวทำงกำรสอนในแบบใหม่ๆ นอกห้องเรียน 
16. ควรเพิ่ม ลด หรือ ปรับปรุง หลักสูตร ชอง แขนง หรือ สำขำวิชำ ที่มีควำมต้องกำร 
     กับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและอนำคต 
 

 ด้านการวิจัย 
1.  จัดให้มีโครงกำรเดียว แต่บูรณำกำรหลำยกิจกรรมเพ่ือตอบตัวชี้วัดหลำยด้ำนได้ อำทิ งำนสอน 

กำรวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และไม่ว่ำโครงกำรใด ๆ ให้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นตัวตั้งในกำรเขียนโครงกำรเพื่อจะได้ตอบทั้งหมด 

2.   ในกำรวิจัยควรมีกำรลงมือท ำจริง ลงพ้ืนที่จริง เก็บข้อมูลอย่ำงถูกต้องและเป็นจริง 
 ด้านการบริการวิชาการ 
  1.  ควรมีกำรส่งเสริมพัฒนำชุมชน ให้มำกกว่ำนี้ 
  2.  ส่งเสริมให้มีกำรอบรมด้ำนสื่อกำรสอน 
 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ----- 
 
 
 



 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. บูรณำกำรกิจกรรมตำมพันธกิจของคณะ และให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินทุกพันธกิจ 
  2. ผู้ปฏิบัติงำนควรปรึกษำกันให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีกำรจัดกิจกรรมใดๆ 
  3. อยำกให้คณะมีโครงกำรอบรม ส่งเสริม สนับสนุนทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนตำมต ำแหน่ง 

   งำน และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือให้ได้รำงวัลมำกยิ่งข้ึน 
  4. จัดหำอุปกรณ์ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเพิ่มมำกขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ที่มี สเปกเหมำะสมแก่ 

    กำรปฏิบัติงำน 
5. จัดงบประมำณในกำรซ่อมแซมมำกข้ึนใช้งบได้ตรงจุด และแก้ปัญหำให้จบครำวเดียว 
6. ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ลดขั้นตอนกิจกรรมที่ไม่จ ำเป็นออกไป    
   อยำกให้คณะมีวิธีกำรในกำรส่งเอกสำรที่รวดเร็ว กรณีที่เอกสำรนั้นเป็นเอกสำรแจ้งเวียน  
   หรือเอกสำรที่ไม่ใช่กำรเบิกจ่ำย หรือเอกสำรที่ต้องลงนำม อำจจะเป็นกำรส่งอีเมล ไลน์ ฯลฯ  
   ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือประหยัดเวลำในกำรส่ง มีควำมรวดเร็ว ประหยัดกระดำษ ซึ่งต้องให้ทุกคน 
   ในคณะปฏิบัติเหมือนกันทุกคน 
7. ก ำหนดระเบียบหรือมำตรกำรกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน WFH ภำยใต้สภำวะวิกฤติ 
8. มีแผนงำนที่ดีในกำรบริหำรยุทธศำสตร์คณะกำรบริหำรงำน 
9. อยำกให้มีกำรแต่งตั้งคณบดี เพรำะคณะควรมีผู้บริหำรคณะฯที่ชัดเจน เพ่ือให้กำรพัฒนำคณะฯ มี              
    ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
10. ให้บุคลำกรทุกระดับของคณะได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของ 
     คณะมำกขึ้น 
11. ปิดห้องน้ ำช้ำๆหน่อย 
12. ควรมีกำรวำงแผนส ำหรับกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ ไม่คำดคิด เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น  
     ทำงคณะฯจะได้มีควำมพร้อมในทุกด้ำน 
13. ผู้บริหำรควรปรับรูปแบบกำรท ำงำนในเชิงรุก  
14. อยำกให้คณะ จัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมข้ึน ให้ได้ใช้กันอย่ำงทั่วถึง  
15. กำรบริหำรจัดกำรของคณะดีมำก 
16. ควรมีกำรสื่อสำรที่ชัดเจน 

 


