
รายงานความพึงพอใจของผูรับบริการจากฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

  
จุดประสงคของการจัดเก็บขอมูล 
 เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอบริการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
และนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น 
  
วิธีจัดเก็บเก็บขอมูล 
ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจัดทำแบบสำรวจทาง google form 
 
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล 
เดือน มีนาคม 2564 
 
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 69 คน 
สถานภาพ 
ผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุน  55  คน (79.71%) 
ผูปฏิบัติงาน สายคณาจารย    7  คน (10.14%) 
ผูบรหิาร       7  คน (10.14%) 
บุคคลทั่วไป       0  คน   
 
ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย     32  คน (46.38 %) 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย    17  คน (24.64 %) 
พนักงานวิทยาลัย     12  คน (17.39 %) 
ลูกจางของวิทยาลัย      4     คน (5.80 %) 
ขาราชการ        3  คน (4.35 %) 
ลูกจางของสวนราชการ       1  คน (1.45 %) 
 



ความถี่ในการรับบริการ 
นอยกวา 12 ครั้ง/ป   32  คน (46.38 %) 
1 – 2 ครั้ง/เดือน   17  คน (24.64 %) 
มากกวา 6 ครั้ง/เดือน  13  คน (18.84 %) 
3 – 4 ครั้ง/เดือน    6  คน (8.70 %) 
5 – 6 ครั้ง/เดือน    1  คน (1.45 %) 
 
2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นมิติท่ีวัด คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 

ดานกระบวนการ ขั้นตอน  
  ขัน้ตอนการขอรับบริการไมยุงยาก/ซับซอน เขาใจงาย 4.01 
  การใหบริการมีความถูกตอง 4.17 
  การใหบริการมีความรวดเร็ว 4.09 
ดานการใหบริการ  
  เจาหนาที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานที่ใหบริการ 4.12 
  เจาหนาที่มีความเอาใจใสกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ 4.14 
  เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร  **4.22 
ดานระบบสารสนเทศ  
  ประโยชนที่ไดรับจากระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 4.17 
  ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถือได 4.09 
ดานชองทางการประชาสัมพันธและสื่อสารกับผูใชบริการ  
  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีหลากหลายชองทาง *3.96 
  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางสม่ำเสมอเหมาะสม *3.96 
  สามารถติดตอสื่อสารกับฝายบริหารกลางฯ ไดอยางสะดวก 4.14 
ความพึงพอใจในภาพรวมของแตละภารกิจ  
  ภารกิจสนับสนุนการบรหิารมหาวิทยาลัย 4.07 
  ภารกิจบริหารงานบุคคล 4.16 
  ภารกิจทะเบียนประวัติ 4.12 
  ภารกิจสวัสดิการ 4.10 
  ภารกิจพัฒนาทรพัยากรบุคคล 4.09 
เฉลี่ยจากทุกประเด็นมิติ ระดับ 4.10 

พงึพอใจมาก 
          *ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด คอืหัวขอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีหลากหลายชองทาง 
และหัวขอมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางสม่ำเสมอเหมาะสม  มีคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 
ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก           



          **ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร มคีาระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
3.ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความตองการ และความคาดหวัง ในการใหบริการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

1. การใหบริการที่รวดเรว็ (3) 
2. ควรมีสวัสดิการใหกับบุคลากร ใหมีความเหมาะสมเพ่ือเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน (2) 
3. การใหบริการที่เปนมติร 
4. ขอมูลทันสมัย 
5. การบริการเชิงรุก 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. โครงการปฐมนิเทศ 
8. บริการดวยความกระตือรือรน 
9. บริการดวยใจ 
10. ใหบริการดวยความเสมอภาค 
11. ผูมีอำนาจในการปูนบำเหน็จหรือปรับระบบงานควรใชเวลาในการสอดสองผลการปฏิบัติงานดวย

ดวยตนเองบางไมใชมองแตรายงานที่มาสงตามขั้นตอนอยางเดียว เพราะจะไดเซ็นอนุมัติไดตาม
จุดประสงคท่ีตามที่องคกรมุงหวังและเปนไปตามเจตณารมณของในหลวงที่ตองดูแลเอาใจใสคนดี
ใหไดทำงานดี ๆ 

12. อยากใหเพิ่มเติมหรือเนนย้ำขอบังคับและระเบียบขอปฏิบัติท่ีสำคัญ ๆ ตอพนักงานบรรจุใหม 
 

ความพึงพอใจตอการบริการจากฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเม่ือเทียบกับท่ีทานเคยไดรับการ
บริการจากหนวยงานในลักษณะเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น หรือหนวยงานอื่น 

1. พึงพอใจมาก/บริการดีมาก (6) 
2. ดี (2)  
3. ลักษณะคลาย ๆ กัน/เหมือนกัน (2) 
4. พึงพอใจ (1) 
5. การคาดหวังในสวนที่ทำในหนาปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบไดรับบรกิารจากฝายบริหารกลางนั้นนอย

มากหากเทียบผลงานและภารงานท่ีปฏิบัติเพราะฝายบริหารกลางยังไมไดพิสูจนทราบตามความที่
เปนจริงแตเพียงไดรับรายงานที่สงตอผานมาเทานั่น 

 
ทานเคยไดรับการใหบริการทีทำใหทานประทับใจหรือไม  

1. เคย     (61) 
2. ไมเคย  (8) 

 
บริการที่ทำใหประทับใจ (ผูตอบเคย) 
1. สวัสดิการ สิทธิประโยชน (8) 
2. ทุกบริการของฝายฯ (7) 



3. การตอบคำถาม การใหขอมูล ครบถวน ตรงตามความตองการ อางอิงกฎระเบียบ ยิ้มแยม (6) 
4. การตอสัญญาจาง (5) 
5. การขอขอมลู ทำไดอยางรวดเร็ว (3) 
6. การขอมีบัตรประจำตัว (3) 
7. ความเปนมิตร (3) 
8. งานเงินเดือน (2) 
9. งานทะเบียนประวัติ/นองษา นองออน ใหคำปรึกษาไดเปนอยางดี และไดรับขอมูลท่ีรวดเร็ว (2) 
10. การรายงานตัว เจาหนาที่ใหคำแนะนำดวยความสุภาพ เปนกันเอง (2) 
11. การขอตำแหนง 
12. ขอมูลงานประชุม 
13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
14. โครงการ happy workplace 
15. การคัดเลือก สรรหาบุคลากร มีความรวดเร็ว 
16. การใหคำปรึกษา แมจะนอกเวลาราชการ เจาหนาที่สามารถใหขอมูลดวยความเต็มใจ 
17. บริหารงานบุคคล 
18. เสนอแฟมดวนอธิการบด ีเจาหนาที่ไดดำเนนิการไดอยางรวดเร็วและทันเวลา 
19. บริการสอบถามขอมูลบุคคล 

 
ทานเคยไดรับการใหบริการที่ทำใหทานไมพึงพอใจหรือไม  

1. ไมเคย  (61) 
2. เคย     (8) 

 
บริการทีท่ำใหไมพึงพอใจ (ผูตอบเคย) 
1. รูปแบบเอกสารที่แขวนไวที่หนาเว็บไซต เปนรูปแบบที่ไมพรอมใชงาน ตองมาปรบัเพ่ิมรูปแบบ

เอง ซึง่เคยดาวนโหลดเอกสารดังกลาวออกมาแลวพิมพตามรูปแบบ และไปยื่นเอกสารที่ฝายฯ 
เจาหนาที่ฝายฯแจงวาทำผิด จึงขอเสนอใหมีการจัดทำรูปแบบเอกสารที่แขวนหนาเว็บไซตเปน
รูปแบบที่พรอมใชงาน 

2. การปรับเปลี่ยนตำแหนง แตไมเปนไรเพราะมันไหลไปตามระดับของเงนิเดือน 
3. ดานงานเอกสาร/ขอมลูตาง ๆ 
4. โทรไปประสานแลวบอกยังไมวางคะ 
5. สวัสดิการ 

 


