
รายงานความพึงพอใจของผูรับบริการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
จุดประสงคของการจัดเก็บขอมูล 
 เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอบริการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
และนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการใหบริการทีดีข้ึน 
  
วิธีจัดเก็บเก็บขอมูล 
ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจัดทำแบบสำรวจทาง google form 
 
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล 
เมษายน –  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย 
 

คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
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 

 
สรุปผลการสำรวจ 
1.ผูตอบแบบสำรวจ รวม 165 คน 
สถานภาพ 
ผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุน  83  คน  (50.30%) 
ผูปฏิบัติงาน สายคณาจารย  68  คน  (41.21%) 
ผูบรหิาร     14  คน  (8.48%) 
บุคคลทั่วไป       0  คน   
 
สถานภาพ 
พนักงานมหาวิทยาลัย   117  คน  (70.91) 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย    23  คน  (13.94 %) 
พนักงานวิทยาลัย     21  คน  (12.73 %) 
ขาราชการ        3  คน  (1.82 %) 
ลูกจางของสวนราชการ       1  คน  (0.61 %) 
 
 



 
ความถี่ในการรับบริการ 
นอยกวา 12 ครั้ง/ป   62  คน  (37.58%) 
1 – 2 ครั้ง/เดือน   49  คน  (29.70 %) 
3 – 4 ครั้ง/เดือน   23  คน  (13.94 %) 
มากกวา 6 ครั้ง/เดือน  20  คน  (12.12 %) 
5 – 6 ครั้ง/เดือน   11  คน  (6.67 %) 
 
2.ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นมิติท่ีวัด คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 

ดานกระบวนการ ขั้นตอน  
  ขัน้ตอนการขอรับบริการไมยุงยาก/ซับซอน เขาใจงาย 3.95 
  การใหบริการมีความถูกตอง 4.07 
  การใหบริการมีความรวดเร็ว 3.93 
ดานการใหบริการ  
  เจาหนาที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานที่ใหบริการ 4.08 
  เจาหนาที่มีความเอาใจใสกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ 4.05 
  เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร  ** 4.22 
ดานระบบสารสนเทศ  
  ระบบสารสนเทศของฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคลมีประโยชน 4.12 
  ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถือได 4.08 
ดานชองทางการประชาสัมพันธและสื่อสารกับผูใชบริการ  
  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีหลากหลายชองทาง 3.88 
  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางสม่ำเสมอเหมาะสม 3.92 
  สามารถติดตอสื่อสารกับฝายบริหารกลางฯ ไดอยางสะดวก 4.07 
ดานผูกพันและการสนับสนุนจากผูรับบริการ  
  ทานมีความผูกพันกับฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล * 3.82 
  ความถูกตอง รวดเร็ว ในการจัดการกับขอรองเรียน 3.85 
ความพึงพอใจในภาพรวมของแตละภารกิจ  
  ภารกิจสนับสนุนการบรหิารมหาวิทยาลัย 3.93 
  ภารกิจบริหารงานบุคคล 4.01 
  ภารกิจทะเบียนประวัติ 4.04 
  ภารกิจสวัสดิการ 4.01 
  ภารกิจพัฒนาทรพัยากรบุคคล 3.94 
เฉลี่ยจากทุกประเด็นมิติ ระดับ 4.00 

พงึพอใจมาก 



          *ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด คอืหัวขอความผูกพันกับฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มี
คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.82 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก           
          **ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร มคีาระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
3.ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความตองการ และความคาดหวัง ในการใหบริการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

1. มีจิตบริการที่ดี กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ อยางเสมอภาค โดยใหคำแนะนำ และความ
ชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหได บริการอยางรวดเร็ว สะดวก ถูกตองและแมนยำ และเปนกันเอง 

2. การสื่อสารชองทางการสนับสนุนสวัสดิการในยามเหตุการณเฉพาะกิจตาง ๆ ควรจะชัดเจนและ
ทั่วถึงและใหการสนับสนุนที่เปนรูปธรรมมากกวานี้ 

3. การอัพเดทขอมูลของบุคลากรในระบบใหเปนปจจุบันเสมอ โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการที่มี
การเปลี่ยนแปลงทุกป 

4. ดีอยูแลว แตอาจปรับปรงุใหดียิ่งขึ้นตอไป 
5. ทำวันนี้ใหดี 
6. นำระบบ AI  มาใชในงานบุคคล 
7. ประชาสัมพันธงานของแตละคนวารับผิดชอบงานไหนบาง จะไดติดตอถูกตองถูกคน 
8. พัฒนาอยางตอเนื่อง 
9. หนาที่ของ HR คือ ตองยินดี เต็มใจ รกัษาผลประโยชนของบุคลากร สิ่งไหนที่บุคลากรควรได 

ฝายบุคคลฯ ตองดำเนินการเองในเชิงรุก ไมควรรอใหมีการรับแจงหรือบุคลากรเดือดรอน แลวจึง
ทำ 

10. ใหความรู แนวทางการขอตำแหนงทางวิชาการ 
11. ใหมีการจัดกลุมหรือหมวดหมูขอมูลสารสนเทศเปนเรื่อง ๆ และสืบคนหรือเขาถึงงาย 
12. การประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ 
13. ผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของกับ เชน ระเบียบขอบังคับ สวัสดิการตาง ๆ ไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 
14. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศออนไลนที่ชัดเจน สืบคนไดงาย 
15. ความชัดเจนเมื่อกฎเกณฑใด ๆ มีการอัปเดต 
16. ความถูกตองแมนยำของขอมูลบุคลากรที่ดำรงตำแหนงผูบริหาร และการอัปเดตขอมูลใหเปน

ปจจุบันที่สุด 
17. การสรางความสัมพันธในองคกร 
 
 

 
 
 
 



ความพึงพอใจในการบริการขอฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเม่ือเทียบกับท่ีทานเคยรับบริการของ
หนวยงานในลักษณะเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น หรือหนวยงานอื่น 

1. ดี 
2. ดีมาก 
3. ดีมากที่สุด 
4. ปานกลาง 
5. มากกวา 
6. เหมือนกัน 
7. พอใจ 
8. จิตบริการที่ดีของบุคลากร 
9. เจาหนาที่มีความเปนกันเองมาก มีความใสใจพรอมที่จะใหบริการและชวยเหลือในทุก ๆ เรื่องที่

สามารถทำได 
10. ดีกวาในบางประเด็น 
11. มีการบริการที่ดี ใหขอมูลครบถวน 
12. เย่ียมมาก จัดเจนทุกขอมูล 
13. ขั้นตอนยุงยากซับซอนกวา  ไมมี one stop service 
14. นอยมาก การทำงานไมมีการทำงานแบบเชิงรุก  ทำงานแบบรอคำสั่ง 
15. ขอมูลดานทรัพยากรบุคคล จำนวน/สถิติขอมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืนจัดทำดีมาก เปนระบบมาก 

เขาถึงงายกวา 
 
ทานเคยไดรับการใหบริการทีทำใหทานประทับใจหรือไม อยางไร 

1. สะดวก รวดเร็ว ฉับไว 
2. การโทรแจงขอมูลกลับในเวลาที่ไมนาน 
3. การบริการ ประทับใจ เอาใจใสในการใหบริการ 
4. การใหบริการ และตอบคำถามของคุณเอ็ม  ซึ่งจะเปนคนที่ติดตอดวยมากท่ีสุด ประทับใจครับ 
5. ขอเอกสารในการสมัคร สหกรณ รวดเร็วมากคะ เจาหนาที่ใจดี 
6. เคยไดรับ การขอเอกสารคำสั่งพรอมการรับรองสำเนา ไมยุงยาก 
7. ความเอาใจใสเปนกันเอง 
8. สวนใหญที่ติดตอกับฝายบรหิารฯ จะไดรับบริการที่ดีเสมอ 
9. เคย การใหคำแนะนำเรื่องเอกสารประกอบเรื่องการขอตำแหนงทางวิชาการ 
10. ประทับใจการใหบริการของคุณเพ็ญฉาย ในการใหคำแนะนำ ชวยเหลือการขอตำแหนงทาง

วิชาการ 
11. เคยไดรับการบริการเกี่ยวกับการขอตำแหนงทางวิชาการ การขอมีบัตรใหมตลอดจนสวัสดิการ

การรักษาพยาบาล 
12. เคย บริการดีมาก 
13. เคย ไดรับขอมูลทันใจกรณีตองขอมูลบุคคล 
14. การคืนเงินประกันสุขภาพ 
15. ใชคำพูดสุภาพ ออนหวาน   



16. ตอบคำถามชัดเจนดี 
17. ทำงานกรณีเรงดวนไดรวดเร็ว 
18. ทุกครั้งรับบริการเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจและเปนมิตรอยางดียิ่ง 
19. ประทับใจ เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานท่ีทำ สามารถใหคำปรึกษา คำแนะนำกับ

หนวยงานอ่ืนไดอยางดี 
20. ประทับใจทุกครั้งท่ีไดรับการใหบริการคะ 
21. ประทับใจหลายครั้ง เชน การขอรับใบรับรองเงินเดือน  และการทำบัตรใหม 
22. เปนกันเอง ติดตอประสานงาน รวดเร็ว เต็มใจบรกิาร 
23. มี คือภารกิจสวัสดิการ 
24. มีการใหคำแนะนำที่เปนประโยชน 
25. เมื่อนำ อ.ตางชาติไปทำเอกสารเขาทำงาน ไดรับความชวยเหลือ อำนวยความสะดวกดีมากคะ 

 
ทานเคยไดรับการใหบริการที่ทำใหทานไมพึงพอใจหรือไม อยางไร 

1. การยื่นเอกสารเพ่ือใหฝายไปดำเนนิงานตอ ตองติดตามเอง ไมไดรบัการติดตอหรือแจงความ
คืบหนาจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเวลาที่ควรประสานกลับ 

2. เคย บางครั้งไมแจงผลท่ีติดตอ 
3. บางครั้งกรณีท่ีบุคลากรตองการติดตอไมอยู หรือไมวางอยากใหชวยรบัเรื่องและติดตอกลับอยาง

รวดเรว็ 
4. จะติดตอประสานงานบางเรื่อง ถา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมอยู  คนอ่ืนจะทำงานแทนไมไดเลย 

จะบอกวา ไมทราบ  ไมรู คอยใหกลับมากอน หรือไมก็ใหโทรไปถามโดยตรงเอง 
5. ไมสามารถทำงานตอบสนองความตองการในกรณีเรงดวนไดทันทวงที 
6. เคย การใชคำพูดและสีหนาไมคอยประทับใจ แตเขาใจ ไมมีมนุษยคนไหนอารมณดีไดตลอดเวลา 
7. เจาหนาที่ควรยิ้มแยมบาง แมวาจะยุงและเครียดกับงาน 
8. มี การรับโทรศัพท ดังนานมาก หรือไม  ตัดสายไปเฉย ๆ 
9. เจาหนาที่ไมสามารถใหคำแนะนำเก่ียวกับแนวปฏิบัติหรือตัดสินใจไดถูกตองตามหลักการ/

หลักเกณฑที่ถูกตองได 
 

 
 


