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 บทสรุปผู้บริหาร 

 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานสารบรรณ 2)  กลุ่มงาน

เลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 3) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ 4) กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน             
คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร            
โดยน าเค้าโครงแบบประเมินของส านักงานอธิการบดีมาปรับใช้ ในการส ารวจ เพ่ือน าข้อมูลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งตอบตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองกลาง เป้าประสงค์ที่ 3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร
กองกลาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยส่งลิ้งก์ผ่านทาง https://forms.gle/KPKoNL3YAHFE3SBw7 หรือ QR Code 
ให้บุคลากรกองกลางตอบแบบประเมิน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล :  

ตอนที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่
จากกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 , กลุ่มงานสารบรรณ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 
และกลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ตามล าดับ   

 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ในภาพรวม 7 ด้าน 
อยู่ที่ระดับคะแนน 4.58 และอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการส ารวจ 7 ด้าน มีดังนี้  

 

ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ     อยู่ที่ระดับคะแนน    4.54 
ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร      อยู่ที่ระดับคะแนน    4.52 
ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ   อยู่ที่ระดับคะแนน    4.68 
ด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง)      อยู่ที่ระดับคะแนน    4.62 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานและความปลอดภัย   อยู่ที่ระดับคะแนน    4.54  
ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว   อยู่ทีร่ะดับคะแนน 4.55 
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง     อยู่ทีร่ะดับคะแนน 4.68   
 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรกองกลาง มีความพึงพอใจ          
ต่อปัจจัยด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และมี 2 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันเป็นล าดับแรก คือ 
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้า          
ในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.68 รองลงมาด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง) ค่าเฉลี่ย 4.62, ด้านการรักษาดุลยภาพ
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  ค่าเฉลี่ย 4.55 และอีก 2 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ  
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย , ด้านการปฏิบัติงานและภาระงาน           
ในความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย4.54 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจ ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรม            
ในองค์กร เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.52 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของรายการที่ประเมินพบประเด็น 
ที่เห็นควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

ก 



 

1. ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ บุคลากรกองกลาง มีความพึงพอใจ        
การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีปริมาณที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ            
มากที่สุดเป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.59 รองลงมาการปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงกับต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถของตนเอง ค่าเฉลี่ย 4.55 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจ           
มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาเพื่อความส าเร็จของงาน ด้วยตนเอง เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.48 ตามล าดับ  

 

2. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร (กองกลาง) บุคลากรกองกลาง มีความพึงพอใจมีการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบองค์กรร่วมกัน เป็นล าดับแรก 
ค่าเฉลี่ย 4.59 รองลงมามีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการท างานเพ่ือรับฟังและ
แก้ปัญหาร่วมกัน ค่าเฉลี่ย 4.55 และมี 2 รายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ มีการก าหนดวิสัยทัศน์           
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอ านาจมีความเหมาะสมและ
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย 4.52
ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจมีการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน ให้มีความ
คล่องตัวและยั่งยืน เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.45 ตามล าดับ   
 

3. ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ บุคลากรกองกลาง มีความ          
พึงพอใจ 2 รายข้อที่มีคะแนนเท่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ การได้รับการกระตุ้น ให้ก าลังใจในการพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับค าแนะน า ในการผลักดัน 
ส่งเสริมและสนับสนุนในการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 4.69 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนน
ความพึงพอใจได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.66 ตามล าดับ 

 

4. ด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง) บุคลากรกองกลาง มีความพึงพอใจมีการประชุมภายใน
กลุ่มงาน/กองกลาง  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือชี้แจงหารือ และขอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงาน  การพัฒนางาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นล าดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมามีการสื่อสารข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.59  
ตามล าดับ 

 

5. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย  บุคลากรกองกลาง         
มีความพึงพอใจ มีการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขอนามัยด้วยการจัดหุ่นยนต์พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ
ละอองฝอย และมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นล าดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.66             
มี 2 รายข้อที่มีคะแนนเท่ากัน คือ ห้องท างานมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีอุณหภูมิ            ที่
เหมาะสมต่อการท างาน และสภาพแวดล้อมโดยรวม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและเหมาะสม              
ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาบรรยากาศการท างานโดยรวมเอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน และให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.52 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจระบบรักษาความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.45 ตามล าดับ 

 
 
 
 

 



 

6. ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว บุคลากรกองกลาง มีความ      
พึงพอใจสามารถจัดสรรเวลาการปฏิบัติงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม มากที่สุดเป็นล าดับแรก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.59 รองลงมาการปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตและครอบครัว ค่าเฉลี่ย  4.55 ในทางตรงกัน
ข้ามให้คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เป็นล าดับ
สุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.52 ตามล าดับ 

 

7. ด้านความพึงพอใจด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง บุคลากรกองกลาง         
มีความพึงพอใจการมอบเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ GA ให้แก่บุคลากรกองกลาง มากที่สุดเป็นล าดับแรก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.72 รองลงมาการมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่บุคลากรกองกลาง ค่าเฉลี่ย 4.69 ในทาง
ตรงกันข้ามมีการน าเงินรายได้พิเศษ มารวมเป็นสวัสดิการกลางและส่งมอบกลับคืนไปยังบุคลากรในรูปแบบ 
“ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม” เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.62 ตามล าดับ     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สารบัญ 

 
  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก 

สารบัญ ข 

สารบัญตาราง ค 
  

 ส่วนที่ 1 วิธีการส ารวจความพึงพอใจ 1 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร 
 จัดการภายในองค์กร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

3 

ภาคผนวก  
 รายชื่ออนุกรรมการ 12 
 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 
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สารบัญตาราง 
 

 
 หน้า 
   

ตารางท่ี  1 จ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 3 
ตารางท่ี  2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของบุคลากรต่อการบริหาร                  4 

จัดการภายในองค์กร (ภาพรวม) 
ตารางท่ี  3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงานและภาระงาน 

ในความรับผิดชอบ 
5 

ตารางท่ี  4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร 5 
ตารางท่ี  5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ  

และความก้าวหน้าในอาชีพ 
6 

ตารางท่ี  6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการสื่อสารในองค์กร  7 
ตารางท่ี  7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในการท างาน และความปลอดภัย  
7 

ตารางท่ี  8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิต 
การท างานและชีวิตส่วนตัว 

8 

ตารางท่ี  9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
ของกองกลาง 

8 

ตารางท่ี  10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
(แสดงภาพรวมทุกด้าน) 

9 

ตารางท่ี  11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
(แสดงภาพรวมทุกด้าน) ต่อ 

10 

ตารางท่ี  12 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อการบริหาร
จัดการองค์กรกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 
(แสดงภาพรวมระดับความพึงพอใจแต่ละด้าน) 

11 

 
 
 

ค 
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ส่วนที่ 1 

วิธีการส ารวจความพึงพอใจ 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง          
ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร มีวัตถุประสงค์      
เพ่ือน าข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งข้ึน ซึ่งข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งตอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กองกลาง เป้าประสงค์ที่ 3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กรกองกลาง แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมี
วิธีการด าเนินการส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ในภาพรวม 
ประกอบด้วย ประเด็นค าถาม 7 ด้าน ได้แก่  

 

1. ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ 
2. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร (กองกลาง) 
3. ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ 
4. ด้านการสื่อสารในองค์กร 
5. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย 
6. ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
7. ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 
 

2. วิธีการประเมินผล 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากรกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งพัฒนาให้เป็นแบบออนไลน์ จ านวน  1 ฉบับ  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล ด าเนินการโดยส่งลิ้งก์แบบประเมินออนไลน์ผ่านทาง 

https://forms.gle/KPKoNL3YAHFE3SBw7 หรือ QR Code ให้กับบุคลากรกองกลาง จ านวน 29 คน  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
4.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมิน 
4.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แบ่งเป็น 

     ตอนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค านวณหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
     ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร  

 

4.3  เกณฑ์การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ดังนี้ 
 

ระดับ     ความหมาย 
5   หมายถึง   มากที่สุด 
4   หมายถึง   มาก 
3  หมายถึง   ปานกลาง 
2  หมายถึง   น้อย 
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

 และน าข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าค่าเฉลี่ยไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยท าเป็นรายด้านและภาพรวม แล้วน าเสนอในรูปแบบ
ตารางพร้อมค าบรรยาย โดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล  ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4.4 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ค่าร้อยละ (Percent  = %) 

2. ค่าเฉลี่ย   (Mean  = X ) 
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 

------------------------------- 
 

 กองกลาง ได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับใจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายตามล าดับ ดังนี้ 
 

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบประเมิน กลุ่มงานที่สังกัด 
 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่ มีรายละเอียดดังในตารางที่ 1  
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  ปรากฏผล ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มงานงานสารบรรณ  5 17.2 

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 15 51.7 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   7 24.1 

กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 2 6.9 
รวม 29 100.0 

 

        จากตารางที่ 1  พบว่า ประเภทของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่จากกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและ
พิธีการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.1 , กลุ่มงานสารบรรณ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และกลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์กร โดยภาพรวมและรายด้าน   
 

         วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังในตารางที่ 2 - 12 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์กร ส ารวจด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ/ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร (กองกลาง)/  
ด้ านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ/ด้ านการสื่ อสารในองค์ กร/  
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานและความปลอดภัย/ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิต 
การท างานและชีวิตส่วนตัวและด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

บริหารจัดการขององค์กร ในแต่ละด้าน 
 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์กร ภาพรวม 7 ด้าน       

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ 
 

ล าดับที่   1 ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง   X = 4.68 
ล าดับที่   2 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ X = 4.68 
ล าดับที่   3 ด้านการสื่อสารในองค์กร      X = 4.62 
ล าดับที่   4 ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว X = 4.55 
ล าดับที่   5 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย X = 4.54 
ล าดับที่   6 ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ   X = 4.54 
ล าดับที่   7 ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร    X = 4.52 
 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์กร 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1. ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ 4.54 .47 มากที่สุด 

2. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร 4.52 .44 มากที่สุด 

3. ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ 4.68 .45 มากที่สุด 

4. ด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง) 4.62 .46 มากที่สุด 

5. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย 4.54 .51 มากที่สุด 

6. ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว   4.55 .47 มากที่สุด 

7. ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง 4.68 .44 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.58 .39 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ  
 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ ภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย ปรากฏว่าการปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย         
มีปริมาณที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ( X = 4.59) การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงกับต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถของตนเอง ( X = 4.55) มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน
ประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพ่ือความส าเร็จของงาน           
ด้วยตนเอง ( X = 4.48) และ ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 4   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร  
 

 
 

ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1   การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
 ตรงกับต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถของตนเอง 

4.55 .51 มากที่สุด 

2   การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
 มีปริมาณท่ีเหมาะสม ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

4.59 .50 
มากที่สุด 

3   มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพ่ือ 
ความส าเร็จของงานด้วยตนเอง 

4.48 .57 มาก 

รวม 4.54 .47 มากที่สุด 

ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร (กองกลาง) 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอ านาจมีความเหมาะสม 
และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

4.52 .51 มากที่สุด 

2 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานเพื่อรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.55 .51 มากที่สุด 

3   มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ และรับผิดชอบองค์กรร่วมกัน 

4.59 .57 มากที่สุด 

4   มีการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลง กระบวนการท างาน 
ให้มีความคล่องตัวและยั่งยืน 

4.45 .51 มาก 

5   มีการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4.52 .51 มากที่สุด 
รวม 4.52 .44 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( X = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และรับผิดชอบองค์กรร่วมกัน ( X = 4.59) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานเพ่ือรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน ( X = 4.55) และมี 2 รายข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอ านาจมีความ
เหมาะสมและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยใช้หลักธรรมาภิบาล         
(X = 4.52) และ มีการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน ให้มีความคล่องตัวและยั่งยืน  (X = 4.45) 
ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ          
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และมี 2 รายข้อ
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ การได้รับการกระตุ้น ให้ก าลังใจในการพัฒนาทักษะ และความสามารถ               
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับค าแนะน า ในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุน 
ในการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.69) และได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.66)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1  ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในต าแหน่งงาน 
อย่างต่อเนื่อง  

4.66 .48 มากที่สุด 

2   การได้รับได้รับการกระตุ้น ให้ก าลังใจในการพัฒนาทักษะ 
และความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ 
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

4.69 .47 มากที่สุด 

3   ได้รับค าแนะน า ในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุน  
ในการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

4.69 .47 มากที่สุด 

รวม 4.68 .45 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการสื่อสารในองค์กร  
 

      

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านการสื่อสารในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับคา่เฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ 
มีการประชุมภายในกลุ่มงาน/กองกลาง  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือชี้แจงหารือ และขอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานผลการด าเนินงาน  การพัฒนางาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน ( X = 4.66) รองลงมามีการสื่อสารข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ (X = 4.59)  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย 
 

 

      จากตารางท่ี 7 พบว่า ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก           
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ มีการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขอนามัย     
ด้วยการจัดหุ่นยนต์พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อละอองฝอย และมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร             
( X = 4.66) มี 2 รายข้อท่ีมีคะแนนเท่ากัน คือ ห้องท างานมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีอุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อการท างาน และสภาพแวดล้อมโดยรวม มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นและเหมาะสมช่วยเสริมสร้าง

ด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง) 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1   มีการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไลน์กลุ่ม เพ่ือความ 
รวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ 

4.59 .50 มากที่สุด 

2 มีการประชุมภายในกลุ่มงาน/กองกลาง  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อชี้แจง 
  หารือ และขอความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานผลกาด าเนินงาน 
  การพัฒนางาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.66 .48 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 .46 มากที่สุด 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1   ห้องท างานมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีอุณหภูมิ 
 ที่เหมาะสมต่อการท างาน 

4.55 .57 มากที่สุด 

2   สภาพแวดล้อมโดยรวม มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นและ 
เหมาะสมช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 

4.55 .57 
มากที่สุด 

3   บรรยากาศการท างานโดยรวมเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ 4.52 .51 มากที่สุด 
4   ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4.45 .63 มาก 
5   การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขอนามัยด้วยการจัดหุ่นยนต์ 
     พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อละอองฝอย 

4.66 .48 มากที่สุด 

รวม 4.54 .51 มากที่สุด 
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บรรยากาศในการท างาน ( X = 4.55) บรรยากาศการท างานโดยรวมเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และให้บริการ          
( X = 4.52) และระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ( X = 4.45)  ตามล าดับ 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว        
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ                    
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ สามารถจัดสรรเวลาการปฏิบัติงานกับเวลาส่วนตัว         
ได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.59) การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตและครอบครัว ( X = 4.55) และ  
การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ( X = 4.52) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.68)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ การมอบเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ GA ให้แก่บุคลากรกองกลาง ( X = 4.72)        
การมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่บุคลากรกองกลาง ( X = 4.69) และมีการน าเงินรายได้พิเศษ 
มารวมเป็นสวัสดิการกลางและส่งมอบกลับคืนไปยังบุคลากรในรูปแบบ “ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม” ( X = 4.62)  
ตามล าดับ     
 
 
 
 

ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1  สามารถจัดสรรเวลาการปฏบิัติงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 4.59 .50 มากที่สุด 

2  การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตและครอบครัว 4.55 .51 มากที่สุด 

3  การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง   4.52 .51 มากที่สุด 

รวม 4.55 .47 มากที่สุด 

ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง 
N = 29 

แปลความหมาย 
x̄ S.D. 

1   มีการน าเงินรายได้พิเศษมารวมเป็นสวัสดิการกลางและส่งมอบกลับคืน 
    ไปยังบุคลากรในรูปแบบ “ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม” 

4.62 .56 มากที่สุด 

2   การมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่บุคลากรกองกลาง 4.69 .54 มากที่สุด 
3  การมอบเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ GA ให้แก่บุคลากรกองกลาง 4.72 .45 มากที่สุด 

รวม 4.68 .44 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร 

     จัดการภายในองค์กร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  (แสดงภาพรวมทุกด้าน) 
 

ประเด็นที่ประเมิน ( X ) (SD.) 
แปล

ความหมาย 
2.1 ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ  4.54 .47 มากที่สุด 
(1)  การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงกับ ต าแหน่ง 

  ความรู้ ความสามารถของตนเอง 
4.55 .51 มากท่ีสุด 

(2)  การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีปริมาณ 
ที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

4.59 .50 มากที่สุด 

(3)  มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพื่อความส าเร็จของงานด้วยตนเอง 

4.48 .57 มาก 

2.2 ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร (กองกลาง)   4.52 .44 มากที่สุด 
(1)  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง  

สายการบังคับบัญชา การมอบอ านาจมีความเหมาะสมและบุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานได้จริง 

4.52 .51 มากที่สุด 

(2)  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
 เพ่ือรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.55 .51 
มากที่สุด 

(3)  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
     และรับผิดชอบองค์กรร่วมกัน 

4.59 .57 
มากที่สุด 

(4)  มีการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลง กระบวนการท างาน ให้มีความคล่องตัว 
และยั่งยืน 

4.45 .51 มาก 

(5)  มีการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4.52 .51 มากที่สุด 
2.3 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ 4.68 .45 มากที่สุด 
(1)  ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4.66 .48 

มากที่สุด 

(2)  การได้รับได้รับการกระตุ้น ให้ก าลังใจในการพัฒนาทักษะและความสามารถ  
 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

4.69 .47 
มากที่สุด 

(3)  มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
     สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพ่ือความส าเร็จของงานด้วยตนเอง 

4.69 .47 
มากที่สุด 

2.4 ด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง) 4.62 .46 มากที่สุด 
(1)  มีสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็ว 

 ในการประชาสัมพันธ์ 
4.59 .50 มากที่สุด 

(2)   มีการประชุมภายในกลุ่มงาน/กองกลาง  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อชี้แจงหารือ 4.66 .48 มากที่สุด 
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      และขอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานผลการด าเนินงาน   
การพัฒนางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร 
     จัดการภายในองค์กร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  (แสดงภาพรวมทุกด้าน) ต่อ 

 

ประเด็นที่ประเมิน ( X ) (SD.) 
แปล

ความหมาย 
2.5 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย 4.54 .51 มากที่สุด 
(1)  ห้องท างานมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีอุณหภูมิ 

 ที่เหมาะสมต่อการท างาน 
4.55 .57 

มากที่สุด 

(2)  สภาพแวดล้อมโดยรวม มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  
     ชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 4.55 .57 

มากที่สุด 

(3)  บรรยากาศการท างานโดยรวมเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ 4.52 .51 มากที่สุด 

(4)  มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4.45 .63 มาก 

(5)  มีการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขอนามัยด้วยการจัดหุ่นยนต์ 
     พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อละอองฝอย 

4.66 .48 
มากที่สุด 

2.6 ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 4.55 .47 มากที่สุด 

(1)  สามารถจัดสรรเวลาการปฏิบัติงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 4.59 .50 มากที่สุด 

(2)  การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตและครอบครัว 4.55 .51 มากที่สุด 

(3)  การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง   4.52 .51 มากที่สุด 

2.7 ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 4.68 .44 มากที่สุด 
(1) มีการน าเงินรายได้พิเศษมารวมเป็นสวัสดิการกลางและส่งมอบ 

กลับคืนไปยังบุคลากรในรูปแบบ “ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม” 
4.62 .56 มากที่สุด 

(2)  การมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่บุคลากรกองกลาง 4.69 .54 มากที่สุด 

(3) การมอบเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ GA ให้แก่บุคลากรกองกลาง 4.72 .45 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์กร ในภาพรวม 7 ด้าน  

อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากร
กองกลาง มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และมี 2 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากันเป็นล าดับแรก คือ ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.68 รองลงมาด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง) 
ค่าเฉลี่ย 4.62, ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ค่าเฉลี่ย 4.55 และอีก 2 ด้าน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย , ด้านการ
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ปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย4.54 ในทางตรงกันข้ามให้คะแนนความพึงพอใจ           
ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร เป็นล าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.52  

 

ตารางท่ี 12  การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง 
      ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2565  (แสดงภาพรวมระดับความพึงพอใจแต่ละด้าน) 
 

 

ประเด็นที่ประเมิน 2562 2563 2564 2565 

( X ) ( X ) ( X ) ( X ) 

ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ 4.39 4.55 4.46 4.54 

ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร (กองกลาง) 4.45 4.58 4.44 4.52 

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ 4.29 4.48 4.42 4.68 

ด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง) 4.55 4.64 4.53 4.62 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย 4.31 4.55 4.18 4.54 

ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 4.35 4.47 4.27 4.55 

ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง  - 4.71 4.56 4.68 
ภาพรวม 4.38 4.57 4.39 4.58 
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รายช่ืออนุกรรมการฝ่ายประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง 
 
 

 
1. นางรัชนี   แดงเสริมศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาววิไลวรรณ  หาดี   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวพัทธนันท์  กิ่งกาญจนวงศ์  อนุกรรมการ 
4. นายบุกเบิก   แสงประทุม  อนุกรรมการ   
5. นางศศิกาญจน์  แก้วคงคา  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร  
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ค าชี้แจง      แบบประเมินฉบับนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง ได้จัดท าขึ้น 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในกองกลาง ซ่ึงข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได ้       
จะน ามาวิเคราะหเ์สนอต่อผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรงุการบริหารงานด้านต่าง ๆ และข้อมูลจากการวิเคราะห์        
เป็นส่วนหนึ่งในการตอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองกลาง จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านได้โปรดตอบแบบประเมิน โดยท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือกรอกข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
แบบประเมินน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้   
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
1.1 กลุ่มงานที่สังกัด 
 

   กลุม่งานสารบรรณ     กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 
   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน      

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์กร 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
2.1 ด้านการปฏิบัติงานและภาระงานในความรับผิดชอบ       

(1)  การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงกับ 
ต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถของตนเอง 

     

(2)  การปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีปริมาณ 
ท่ีเหมาะสม ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

     

(3)  มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานประจ าและการปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมาย สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพื่อความส าเร็จของงาน 
ด้วยตนเอง 

     

2.2 ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร (กองกลาง)      

(1)  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอ านาจมีความเหมาะสม 
และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

     

(2)  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการ 
ท างานเพื่อรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน 

     

(3)  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจ และรับผิดชอบองค์กรร่วมกัน 

     

(4)  มีการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลง กระบวนการท างาน ให้มีความ 
คล่องตัวและย่ังยืน 

     

(5)  มีการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยใช้หลักธรรมาภิบาล      

2.3 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ      

(1)  ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน 
      เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

     

(2)  การได้รับการกระตุ้น ให้ก าลังใจในการพัฒนาทักษะและ 
     ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  

     

(3)  ได้รับค าแนะน า ในการผลกัดัน ส่งเสริมและสนับสนุน  ในการท าผลงาน 
     ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ควร  
ปรับปรุง 

(1) 
2.4 ด้านการสื่อสารในองค์กร (กองกลาง)      

(1)  มีการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไลน์กลุ่ม 
 เพื่อความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ 

     

(2)  มีการประชุมภายในกลุ่มงาน / กองกลาง  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เพื่อชี้แจงหารือ และขอความคดิเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน  การพัฒนางาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน 

     

2.5 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัย      

(1)  ห้องท างานมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีอุณหภูมิ 
 ท่ีเหมาะสมต่อการท างาน 

     

(2)  สภาพแวดล้อมโดยรวม มสีิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
     ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 

     

(3)  บรรยากาศการท างานโดยรวมเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ      

(4)  มีระบบรักษาความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกอาคาร      

(5)  มีการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขอนามัยด้วยการจัดหุ่นยนต์ 
     พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อละอองฝอย 

     

2.6 ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว      

(1)  สามารถจัดสรรเวลาการปฏิบัติงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม      

(2)  การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตและครอบครัว      

(3)  การปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง        

2.7 ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของกองกลาง      

(1) มีการน าเงินรายได้พิเศษมารวมเป็นสวัสดิการกลางและส่งมอบ 
กลับคืนไปยังบุคลากรในรูปแบบ “ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม” 

     

(2) การมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่บุคลากรกองกลาง      

(3)  การมอบเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ GA ให้แก่บุคลากรกองกลาง      
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 
    

........................................................................................................................ .....................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร 

กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 
 
เรียน  บุคลากร กองกลางทุกท่าน ค่ะ 
 

คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน โปรดตอบแบบประเมินความ          
พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในกองกลาง เพ่ือน ามาวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ข้อมูล          
จากการวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งในการตอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมีความสุข เป้าประสงค์ที่ 3.1 สภาพแวดล้อม
ขององค์กรมีความสะดวก ปลอดภัยและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเป้าประสงค์ที่ 3.2 บริหารจัดการโดย         
ยึดหลักธรรมาภิบาล 3.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร
กองกลาง ตามลิ้งก์ https://forms.gle/KPKoNL3YAHFE3SBw7 หรือสแกน QR code 
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