
รายงานความพึงพอใจของผูรับบริการฝายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล 
  
จุดประสงคของการจัดเก็บขอมูล 
 เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอบริการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
และนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการใหบริการทีดีขึ้น 
  
วิธีจัดเก็บเก็บขอมูล 
ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจดัทําแบบสํารวจทาง google form 
 
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล 
เดือนมิถุนายน 2562 
 
เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย 
 

คาคะแนนเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 
4.21 -  5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอย 
1.00 – 1.80 นอยที่สุด 

 
สรุปผลการสาํรวจ 
1.ผูตอบแบบสํารวจ รวม 22 คน 
สถานภาพ 
ผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุน 16 คน (72.7%) 
ผูปฏิบัติงาน สายคณาจารย   4 คน (18.2%) 
ผูบริหาร      2 คน (9.1%) 
บุคคลทั่วไป      0 คน   
 
สถานภาพ 
พนักงานมหาวิทยาลัย   20 คน (90.9 %) 
พนักงานวิทยาลัย    2 คน (9.1 %) 
ขาราชการ     0 คน (0 %) 
ลูกจางของสวนราชการ    0 คน (0 %) 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย   0 คน (0 %) 
 
 
 



ความถ่ีในการรับบริการ 
1 – 2 ครั้ง/เดือน   6 คน (27.3 %) 
นอยกวา 12 ครั้ง/ป   5 คน (22.7 %) 
มากกวา 6 ครัง้/เดือน  5 คน (22.7 %) 
3 – 4 ครั้ง/เดือน   4 คน (18.2 %) 
5 – 6 ครั้ง/เดือน   2 คน (9.1 %) 
 
2.ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของฝายบริหารกลางและทรพัยากรบคุคล 

ประเด็นมิติที่วัด คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 

ดานกระบวนการ ขั้นตอน  
  ขั้นตอนการขอรับบริการไมยุงยาก/ซับซอน เขาใจงาย 4.18 
  การใหบริการมีความถูกตอง 4.36 
  การใหบริการมีความรวดเร็ว 4.09 
ดานการใหบรกิาร  
  เจาหนาที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญในงานที่ใหบริการ 4.23 
  เจาหนาที่มีความเอาใจใสกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ 4.05 
  เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมติร  4.32 
ดานระบบสารสนเทศ  
  ระบบสารสนเทศของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลมีประโยชน 4.32 
  ขอมลูสารสนเทศมคีวามถูกตอง ทันสมัย และเช่ือถือได **4.45 
ดานชองทางการประชาสัมพนัธและสื่อสารกับผูใชบริการ  
  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีหลากหลายชองทาง 4.09 
  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอเหมาะสม 4.14 
  สามารถติดตอสื่อสารกับฝายบริหารกลางฯ ไดอยางสะดวก 4.23 
ดานผูกพันและการสนับสนนุจากผูรับบรกิาร  
  ทานมีความผกูพันกับฝายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล 4.05 
  ความถูกตอง รวดเร็ว ในการจัดการกับขอรองเรียน *4.00 
ความพึงพอใจในภาพรวมของแตละภารกิจ  
  ภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 4.14 
  ภารกิจบริหารงานบุคคล 4.18 
  ภารกิจทะเบียนประวัติ 4.27 
  ภารกิจสวัสดิการ 4.14 
  ภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.05 
เฉลี่ยจากทุกประเด็นมิติ ระดับ 4.18 
 



          *ขอทีม่ีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุด คือหัวขอความถูกตอง รวดเร็ว ในการจัดการกับขอรองเรียน มีคา
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ซึ่งอยูในระดับดีมาก           
          **ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอมูลสารสนเทศมคีวามถูกตอง ทันสมัย และเช่ือถือได มีคา
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.45 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
 
3.ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความตองการ และความคาดหวัง ในการใหบริการของฝายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล 

1. ประชาสัมพันธงานของแตละคนวารับผิดชอบงานไหนบาง จะไดติดตอถูกตองถูกคน 
2. ทําวันน้ีใหดี 

ความพึงพอใจในการบริการขอฝายบริหารกลางและทรพัยากรบคุคลเม่ือเทียบกับทีท่านเคยรับบรกิารของ
หนวยงานในลกัษณะเดียวกันของมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน 

1. ไมตางกันมากเทาไร 
ทานเคยไดรบัการใหบริการทีทําใหทานประทับใจหรือไม อยางไร 

1. ทํางานกรณีเรงดวนไดรวดเร็ว 
2. มี 
3. บางครัง 

ทานเคยไดรบัการใหบริการที่ทําใหทานไมพึงพอใจหรือไม อยางไร 
1. มีบาง 
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แบบสํารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล
แบบสํารวจนี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อสํารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารที�มตีอ่บรกิารของฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบคุคล และนําผลการประเมนิไปพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารที�ดขี ึ�น 

*จําเป็น

ตอนที� ๑ ขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบแบบสํารวจ

ผูบ้รหิาร

ผูป้ฏบิตังิาน สายคณาจารย์

ผูป้ฏบิตังิาน สายสนับสนุน

บคุคลทั�วไป (ไมต่อ้งตอบขอ้ 2)

ขา้ราชการ

พนักงานมหาวทิยาลยั

พนักงานวทิยาลยั

ลกูจา้งของสว่นราชการ

ลกูจา้งของมหาวทิยาลยั

สถานภาพ *

ประเภทบคุลากร
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นอ้ยกวา่ 12 ครั�ง/ปี

1 - 2 ครั�ง/เดอืน

3 - 4 ครั�ง/เดอืน

5 - 6 ครั�ง/เดอืน

มากกวา่ 6 ครั�ง/เดอืน

ตอนที� ๒ ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร

ความถี�ในการรับบรกิาร *

ดา้นกระบวนการ ขั �นตอน *
พงึพอใจมาก

ที�สดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปาน
กลาง พงึพอใจนอ้ย พงึพอใจนอ้ย

ที�สดุ ไมพ่งึพอใจ

ขั �นตอนการ
ขอรับบรกิาร
ไมยุ่ง่ยาก/ซบั
ซอ้น เขา้ใจ
งา่ย

การใหบ้รกิาร
มคีวามถกู
ตอ้ง

การใหบ้รกิาร
มคีวามรวดเร็ว

ขั �นตอนการ
ขอรับบรกิาร
ไมยุ่ง่ยาก/ซบั
ซอ้น เขา้ใจ
งา่ย

การใหบ้รกิาร
มคีวามถกู
ตอ้ง

การใหบ้รกิาร
มคีวามรวดเร็ว
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ดา้นการใหบ้รกิาร *
พงึพอใจมาก

ที�สดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปาน
กลาง พงึพอใจนอ้ย พงึพอใจนอ้ย

ที�สดุ ไมพ่งึพอใจ

เจา้หนา้ที�มี
ความรูค้วาม
สามารถ ความ
เชี�ยวชาญใน
งานที�ใหบ้รกิาร

เจา้หนา้ที�มี
ความเอาใจใส่
กระตอืรอืรน้
และเต็มใจให ้
บรกิาร

เจา้หนา้ที�ให ้
บรกิารดว้ย
ความสภุาพ
และเป็นมติร

เจา้หนา้ที�มี
ความรูค้วาม
สามารถ ความ
เชี�ยวชาญใน
งานที�ใหบ้รกิาร

เจา้หนา้ที�มี
ความเอาใจใส่
กระตอืรอืรน้
และเต็มใจให ้
บรกิาร

เจา้หนา้ที�ให ้
บรกิารดว้ย
ความสภุาพ
และเป็นมติร

ดา้นระบบสารสนเทศ *
พงึพอใจมาก

ที�สดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปาน
กลาง พงึพอใจนอ้ย พงึพอใจนอ้ย

ที�สดุ ไมพ่งึพอใจ

ระบบ
สารสนเทศ
ของฝ่าย
บรหิารกลาง
และทรัพยากร
บคุคลมี
ประโยชน์

ขอ้มลู
สารสนเทศมี
ความถกูตอ้ง
ทนัสมยั และ
เชื�อถอืได ้

ระบบ
สารสนเทศ
ของฝ่าย
บรหิารกลาง
และทรัพยากร
บคุคลมี
ประโยชน์

ขอ้มลู
สารสนเทศมี
ความถกูตอ้ง
ทนัสมยั และ
เชื�อถอืได ้
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ดา้นชอ่งทางการประชาสมัพันธแ์ละสื�อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร *
พงึพอใจมาก

ที�สดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปาน
กลาง พงึพอใจนอ้ย พงึพอใจนอ้ย

ที�สดุ ไมพ่งึพอใจ

การ
ประชาสมัพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารมี
หลากหลายชอ่ง
ทาง

มกีาร
ประชาสมัพันธ์
ขอ้มลูขา่วสาร
อยา่งสมํ�าเสมอ
เหมาะสม

สามารถตดิตอ่
สื�อสารกบัฝ่าย
บรหิารกลางฯ ได ้
อยา่งสะดวก

การ
ประชาสมัพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารมี
หลากหลายชอ่ง
ทาง

มกีาร
ประชาสมัพันธ์
ขอ้มลูขา่วสาร
อยา่งสมํ�าเสมอ
เหมาะสม

สามารถตดิตอ่
สื�อสารกบัฝ่าย
บรหิารกลางฯ ได ้
อยา่งสะดวก

ความผกูพันและการสนับสนุนจากผูรั้บบรกิาร *
พงึพอใจมาก

ที�สดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปาน
กลาง พงึพอใจนอ้ย พงึพอใจนอ้ย

ที�สดุ ไมพ่งึพอใจ

ทา่นมคีวาม
ผกูพันกบัฝ่าย
บรหิารกลาง
และทรัพยากร
บคุคล

ความถกูตอ้ง
รวดเร็ว ในการ
จัดการกบัขอ้
รอ้งเรยีน

ทา่นมคีวาม
ผกูพันกบัฝ่าย
บรหิารกลาง
และทรัพยากร
บคุคล

ความถกูตอ้ง
รวดเร็ว ในการ
จัดการกบัขอ้
รอ้งเรยีน
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ตอนที� ๓ ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ

ความพงึพอใจในภาพรวมของแตล่ะภารกจิ *
พงึพอใจมาก

ที�สดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปาน
กลาง พงึพอใจนอ้ย พงึพอใจนอ้ย

ที�สดุ ไมพ่งึพอใจ

ภารกจิสนับสนุน
การบรหิาร
มหาวทิยาลยั

ภารกจิบรหิาร
งานบคุคล

ภารกจิทะเบยีน
ประวตัิ

ภารกจิ
สวสัดกิาร

ภารกจิพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

ภารกจิสนับสนุน
การบรหิาร
มหาวทิยาลยั

ภารกจิบรหิาร
งานบคุคล

ภารกจิทะเบยีน
ประวตัิ

ภารกจิ
สวสัดกิาร

ภารกจิพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

ความตอ้งการ และความคาดหวงั ในการใหบ้รกิารของฝ่ายบรหิารกลาง
และทรัพยากรบคุคล

คําตอบของคณุ

๒. ความพงึพอใจในการบรกิารของฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล
เมื�อเทยีบกบัที�ทา่นเคยรับการบรกิารของหน่วยงานในลกัษณะเดยีวกนั
ของมหาวทิยาลยัอื�น หรอืหน่วยงานอื�น

คําตอบของคณุ

๓. ทา่นเคยไดรั้บการใหบ้รกิารที�ทําใหท้า่นประทบัใจหรอืไม ่อยา่งไร

คําตอบของคณุ

๔. ทา่นเคยไดรั้บการใหบ้รกิารที�ทําใหท้า่นไมพ่งึพอใจหรอืไม ่อยา่งไร

คําตอบของคณ
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