
 
แบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
ประจําป 2562  

---------------------------------------------------------- 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

  1.1 เพศ    ชาย    หญงิ 
  1.2 สถานะ    ผูบรหิาร   อาจารย   เจาหนาที ่   นักศึกษา  
 

ตอนท่ี 2.  ระดับความพึงพอใจ /ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมิน 
คําชี้แจง :  ใหทานทําเครื่องหมาย ลงใน    ใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรงุ 
(1) 

1. 
ใหบริการดวยความเต็มใจ ความสุภาพ อัธยาศัยดีเปนมิตรและเอาใจ
ใสผูรับบริการ 

     

2. 
มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน      
ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  

     

3. มีบุคลิกภาพการแตงกายการวางตัวหรือการประพฤติตนไดอยาง
เหมาะสม 

     

4. มีมนุษยสัมพันธในการประสานงานสามารถปฏิบัติงานกับบุคคลใน
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ไดดี 

     

5. 
ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอ
สงสัยใหคําแนะนํา ไดอยางถูกตองนาเชื่อถือและตอบขอสงสัยไดตรง
ประเด็น 

     

6. 
มีความสามารถในการแกปญหาหรือตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลเม่ือเกิด
ปญหาในการใหบริการ 

     

7. มีความรูความเขาในเก่ียวกับงานในตําแหนงหนาท่ีของผูใหบริการใน
ระดับดี 

     

8. มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง      
9. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม       
10. ใหบริการดวยความครบถวน       
11. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานใหสําเร็จทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด      
12. ความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาท่ีในภาพรวม      
ขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                         ขอขอบคุณท่ีตอบแบบประเมิน    

                                                                                        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



สรุปผลประเมินความพึงพอใจการใหบริการของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

ประจําป พ.ศ.2562 
จากการแจกแบบสอบถามผูท่ีมาติดตอขอรับบริการในสํานักงาน ไดแก ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และ

นักศึกษา จํานวน 250 ชุด ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานพบวาประเภทผูตอบแบบสอบถามเปน เพศชาย  จํานวน 123 คน 
คิดเปนรอยละ 49.20% เพศ หญิง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 50.80% สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปน
ผูบริหาร จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 4.00%  อาจารย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 48.80%  เจาหนาท่ี 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18.00%  นักศึกษา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละ 29.20% สําหรับ
ตอนท่ี 2 เปนความคิดเห็นของผูรวมโครงการ 

การแปลคาเฉลี่ยความหมายคาเฉลี่ยของกลุมใชเกณฑของเบสก (บุญสม ศรีสะอาด 2543:100) ดังน้ี 

4.51 – 5.00   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50   ระดับความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50   ระดับความพึงพอใจนอย 
1.00 – 1.50   ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสดุ 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ การใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย การแปลความ รอยละ% 
1. ใหบริการดวยความเต็มใจ ความสุภาพ อัธยาศัยดีเปนมิตร

และเอาใจใสผูรับบริการ 
4.12 มาก 82.40 

2. มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน  ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  

3.97 มาก 79.40 

3. มีบุคลิกภาพการแตงกายการวางตัวหรือการประพฤติตน
ไดอยางเหมาะสม 

4.16 มาก 83.20 

4. มีมนุษยสัมพันธในการประสานงานสามารถปฏิบัติงานกับ
บุคคลในหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ได
ดี 

4.12 มาก 82.40 

5. ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม 
ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนํา ไดอยางถูกตองนาเชื่อถือและ
ตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น 

4.17 มาก 83.46 

6. มีความสามารถในการแกปญหาหรือตัดสินใจไดอยางมี
เหตุผลเม่ือเกิดปญหาในการใหบริการ 

4.10 มาก 82.16 

7. 
มีความรูความเขาในเก่ียวกับงานในตําแหนงหนาท่ีของผู
ใหบริการในระดับด ี

4.08 มาก 81.60 

8. มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.01 มาก 80.20 
9. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม  4.09 มาก 81.80 
10. ใหบริการดวยความครบถวน  4.32 มาก 86.35 

11 
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานใหสํา เร็จทันภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.18 มาก 83.60 

12 ความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาท่ีในภาพรวม 4.15 มาก 83.00 
เฉล่ียทั้งหมด 4.12 มาก 82.40 

 

 



1.  สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250  ชุด ความพึงพอใจสรุปโดยรวมจากผูตอบแบบสอบถาม 
คะแนนเฉลีย่ 4.12 คิดเปน 82.40% อยูในระดับมาก 
 

2. ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการสรางชองทางการการใหบริการ การใหคําแนะนําผานทางระบบสังคมออนไลน  

เชน Face book หรือ Line และอื่นๆ เพื่อใหผูมาติดตอขอรับบริการไดรับคําแนะนําไดสะดวกและรวดเร็วมาก 
ย่ิงข้ึน 
 2.เพิ่มเติมอปุกรณการใหบรกิารตางๆใหเพียงพอตอการใหบริการ เชน เครือ่งคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


