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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน 2561 
 

กลุ่มงานภายในกองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 1.1 : แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มงาน 

 
   จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 59 คน ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามในกลุ่มงานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มงานวินัยและนิติการ  
คิดเป็นร้อยละ 23.7 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

 

ตารางที่ 1.2 : แสดงจ านวนและค่าร้อยละของเพศ 
 

  จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 59 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.9 และ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.1 
 

ประเภทผู้รับบริการ จ านวน ร้อยละ 
อาจารย์ 35 59.3 
เจ้าหน้าที่ 17 28.8 

ข้าราชการบ านาญ 7 11.9 
รวม 59 100 

 

ตารางที่ 1.3 : แสดงจ านวนและค่าร้อยละของประเภทผู้รับบริหาร 
 

  จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 59 คน ส่วนใหญเ่ป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 59.3 
รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 28.8 
 

กลุ่มงาน จ านวน ร้อยละ 
บริหารงานทั่วไป 13 22 
ก าหนดต าแหน่ง 17 28.8 
สรรหา บรรจุ ฯ 11 18.6 
วินัยและนิติการ 14 23.7 

อัตราก าลัง 4 6.8 
รวม 59 100 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 33 55.9 
หญิง 26 44.1 
รวม 59 100 
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หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

คณะ 39 61.1 
ศูนย์/ส านัก/สถาบัน 15 25.4 
อ่ืนๆ 5 8.5 
รวม 59 100 

 

ตารางที่ 1.4 : แสดงจ านวนและค่าร้อยละของหน่วยงาน 
 

  จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 59 คน ส่วนใหญอ่ยู่หน่วยงาน คณะ คิดเป็นร้อยละ 61.1 
รองลงมาเป็นศูนย์/ส านัก/สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 25.4 

 
  

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

หัวข้อการประเมิน 

 

N X  
 

SD. 
 

 

ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. มีความรวดเร็ว กระตือรือร้น ตอบค าถามได้ 59 4.58 .649 ดีมาก 
2. มนุษยสัมพันธ์ดี บริการด้วยความเป็นมิตร 59 4.63 .554 ดีมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และท่ีรับรอง ส าหรับผู้รับบริการ 59 4.56 .676 ดีมาก 
2. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 59 4.56 .676 ดีมาก 
ด้านขั้นตอน / กระบวนการให้บริการ   
1. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 59 4.56 .676 ดีมาก 
2. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 59 4.56 .702 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 59 4.58 .656 ดีมาก 
 

แสดงจ ำนวน คำ่เฉลี่ย ค่ำ SD. และระดับควำมพึงพอใจ 
 

 

 

 

จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
หัวข้อที่  1. มีความรวดเร็ว กระตือรือร้น ตอบค าถามได้  คือ x  = 4.58 และมีค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ SD = .649 
หัวข้อที่ 2. มนุษยสัมพันธ์ดี บริการด้วยความเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ย คือ x  = 4.63 และมีค่า 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ SD = .554 
 

ค่ำเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  ก ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มำกท่ีสุด หรือ     ดีมำก 
ค่ำเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  ก ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มำก         หรือ     ดี 
ค่ำเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  ก ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปำนกลำง  หรือ     พอใช้ 
ค่ำเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  ก ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย   หรือ     ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 
ค่ำเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙  ก ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด   หรือ     ต้องปรับปรุง 
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จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อที่ 1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และที่รับรอง ส าหรับผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย คือ x  = 
4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ SD = .676 

หัวข้อที่ 2. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย คือ x  = 4.56 และมี 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ SD = .676 
จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านขั้นตอน / กระบวนการให้บริการ  

หัวข้อที่ 1. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย คือ x  = 4.56 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ SD = .676 

หัวข้อที่ 2. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย คือ x  = 4.56 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ SD = .702 
 

อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม มีความพึงพอใจระดับดี คือ  x  = ๔.68 
 
 
 
 

ประมวลผลโดย 
กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี 

1 พฤศจิกายน 2561 
 


