
 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

กองบริหารงานบุคคล  

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

กองบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 ตามที่ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้บริการจากหน่วยงาน กอง ส านัก คณะ ได้ท า

การประเมิน จ านวน 209  ชุด นั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการ กองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

  ระดับมากท่ีสุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

  ระดับมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 

  ระดับปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 

  ระดับน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 

  ระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

 

 ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับ ได้ก าหนดเกณฑ์เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง (N=209) 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 22 10.53 
พนักงานราชการ 6 2.87 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 80 38.28 
ลูกจ้างประจ า 5 2.39 
ลูกจ้างเงินรายได้ 96 45.93 

รวม 209 100.00 
 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ต าแหน่งลูกจ้างเงินรายได้ มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 45.93 รองลงมาได้แก่  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 38.28 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.53  พนักงานราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 และ

ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39  
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ (N= 209) 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 51 24.40 
หญิง 158 75.60 
รวม 209 100.00 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศ พบว่า                 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60 ส่วนเพศชาย จ านวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ลักษณะของงานที่เคยรับบริการ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะของงานที่เคยรับบริการ 

(N=209) 

ลักษณะของงานที่เคยรับบริการ จ านวน ร้อยละ 

งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ 87 14.02 
งานพัฒนาบุคลากร 67 18.20 

งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร 57 11.92 
งานบริหารงานทั่วไป 173 36.19 
ส านักงานกฎหมาย 94 19.67 

รวม 478 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของงานที่เคยรับบริการของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบ

แบบประเมินส่วนใหญ่ใช้บริการงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 36.19 รองลงมาได้แก่ 

ส านักงานกฎหมาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67  งานสรรหาและสิทธิประโยชน์  จ านวน  87 คน  คิด

เป็นร้อยละ  14.02  งานพัฒนาบุคลากร  จ านวน  67  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.20  งานก าหนดต าแหน่งและ

แต่งตั้งบุคลากร  จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.92       
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 
 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

    ของกองบริหารงานบุคคล (N=209) 
 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.30 0.595 มาก 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.25 0.606 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.19 0.664 มาก 

ด้านผลของการให้บริการ 4.28 0.640 มาก 

รวม 4.26 0.626 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล พบว่า 

ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส าหรับ       

การพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน 

4.30  ด้านผลของการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน 4.28  ด้านกระบวนการ 



ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน 4.25   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าคะแนน 4.19  
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของกองบริหารงานบุคคล ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (N=209) 
 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 4.33 0.564 มาก 

2. ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 4.26 0.614 มาก 

3. ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น ถูกต้อง 4.31 0.598 มาก 

4. มีเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานตลอดช่วงเวลาการให้บริการ 4.29 0.601 มาก 

รวม 4.30 0.595 มาก 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล ด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร มีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ข้อให้ค าแนะน า  หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น ถูกต้อง  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  

4.31 ข้อมีเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานตลอดช่วงเวลาการให้บริการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.29  ข้อดูแล 

เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.26 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของกองบริหารงานบุคคล ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (N=209) 
 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ให้บริการอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 4.29 0.585 มาก 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.16 0.650 มาก 

3. ให้บริการตามล าดับอย่างยุติธรรม 4.24 0.591 มาก 

4. มีแบบฟอร์มง่ายต่อการกรอกข้อมูล 4.29 0.600 มาก 

รวม 4.25 0.060 มาก 
 

 จากตารางที่  6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล               

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  ข้อมีแบบฟอร์มง่ายต่อการกรอก

ข้อมลู และให้บริการอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  ข้อให้บริการตามล าดับ

อย่างยุติธรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ข้อความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 



 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของกองบริหารงานบุคคล ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (N=209) 
 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการให้บริการทันสมัย 4.23 0.600 มาก 
2. มีที่นั่งพักส าหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ 4.07 0.747 มาก 
3. หมายเลขโทรศัพท์เพียงพอต่อการให้บริการ 4.26 0.645 มาก 

รวม 4.19 0.664 มาก 
 

 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล  ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  ข้อหมายเลขโทรศัพท์เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26   ข้ออุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการให้บริการทันสมัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.23  

ข้อมีที่นั่งพักส าหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของกองบริหารงานบุคคล ด้านผลของการให้บริการ (N=209) 
 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ได้รับบริการตรงตามที่คาดหวัง 4.29 0.601 มาก 

2. แก้ปัญหาที่ประสบได้อย่างรวดเร็ว 4.26 0.680 มาก 

รวม 4.28 0.640 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล  ด้านผลของ

การให้บริการ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  ข้อได้รับบริการตรงตามที่คาดหวัง  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.29  และ ข้อแก้ปัญหาที่ประสบได้อย่างรวดเร็ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.26 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะของงานที่เคยรับบริการ 

(N=209) 

ลักษณะของงานที่เคยรับบริการ จ านวน �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ 87 4.24 0.626 มาก 
งานพัฒนาบุคลากร 67 4.24 0.626 มาก 
งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร 57 4.13 0.668 มาก 
งานบริหารงานทั่วไป 173 4.25 0.628 มาก 
ส านักงานกฎหมาย 94 4.18 0.623 มาก 

รวม 478 4.21 0.638 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของงานที่เคยรับบริการของผู้ตอบแบบประเมิน  โดย

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  งานบริหารงานทั่วไป  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.25   งานสรรหาและสิทธิ

ประโยชน์ และ งานพัฒนาบุคลากร  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.24  ส านักงานกฎหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ  4.18  และ งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.13 
  
ส่วนที่ 4 ระดับความไม่พึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 -   ให้บริการดี พูดจาสุภาพ 

 -   ให้บริการล่าช้า ตาอบค าถามแบบตัดบท ไม่อธิบายภาพรวม ล าดับขั้นตอนของ 

               การด าเนินการ สร้างความอึดอัดใจให้ผู้ใช้บริการ 

- ตอบค าถามดี 

- กองบริหารงานบุคคลบริการดีมาก 

- ไม่ยิ้มแย้มพร้อมรับบริการ 

- พูดสุภาพดี 

2.ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

 -  มีข้ันตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 -  บางกระบวนการมีการใช้เวลามากเกินไป 

 -  ไม่ค่อยอยู่ให้บริการ 

 -  ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 

 -  ชัดเจนดี 

 -  รวดเร็ว 

 



3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 -  ควรมีที่นั่งพักคอย ซ่ึงบางห้องไปติดต่อไม่มีที่นั่งพักคอย 

 -  มีความสะดวก 

 -  ไม่มีที่นั่งเพ่ือรอรับบริการ 

4. ด้านผลของการให้บริการ 

 -  บริการดี เป็นกันเอง 

 -  ได้รับผลงานทันเวลา 

5. อ่ืนโปรดระบุ 

 -  ห้องท างานรกไปหน่อย 
 

ส่วนที่ 5 : ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของกองบริหารงานบุคคล 

- จ านวนผู้ใช้บริการที่มีระดับคะแนน 1- 6 จ านวน  28 คน คิดเป็นผู้ใช้บริการไม่ผูกพัน 

เท่ากับร้อยละ  13.40 

- จ านวนผู้ใช้บริการที่มีระดับคะแนน 7- 8 จ านวน  105 คน คิดเป็นผู้ใช้บริการที่รู้สึกเฉยๆ 

เท่ากับร้อยละ  50.24 

- จ านวนผู้ใช้บริการที่มีระดับคะแนน 9- 10 จ านวน  76 คน คิดเป็นผู้ใช้บริการที่ผูกพัน 

เท่ากับร้อยละ  36.36 

คิดเป็นร้อยละความผูกพันของผู้ใช้บริการสุทธิเท่ากับ 36.36 – 13.40 = 22.96 
 

ส่วนที่ 6 :  จากคะเนนที่ท่านให้ในส่วนที่ 5 หน่วยงานควรด าเนินการอย่างไรให้มีคะแนนเพิ่มมากขึ้น 

- ควรมีการจัดให้มีที่นั่งพักคอย 

- ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า 

- เพ่ิมจ านวนผู้ให้บริการ 

- บริการดียิ่งๆขี้นไป 

- เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก 

- มีการทักทายผู้เข้ารับบริการสอบถามผู้รับบริการถึงความต้องการโดยไม่ต้องรอให้

ผู้รับบริการยืนรอว่าต้องติดต่อใคร 

- ปรับลดกระบวนการท างานบางขั้นตอนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เพ่ือลดเวลาการด าเนินการ 

- บริการให้เป็นระบบและรวดเร็วขึ้น 

- เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยน้ าเสียงเต็มใจที่จะให้บริการ 

- การให้ความรู้ในแต่ละหน่วยงานเพ่ิมมากข้ึน 

- ควรมีแผนการด าเนินงานประจ าปึ และมีรอบของการตรวจเอกสารที่ชัดเจน 

- ควรเพิ่มการประสานงานด้านสารบรรณให้มากข้ึน 



- การติดต่อภายในหน่วยงาน (หมายเลขโทรศัพท์)ต่อติดอยากนิดหน่อย 

- service with  neat 

 
 

วณิชยา  ทองมา 

ผู้รายงาน 


