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9สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

9เมษายน ๒๕๕๙ 



คํานํา 

 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ประจําปการศึกษา 

2558 เปนการดําเนินการตามยุทธศาสตร : การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการสถาบัน เพ่ือใหเปน

สถาบันบัณฑิตศึกษาระดับแนวหนาของชาติ ดังนั้น สถาบันจึงไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรข้ึนมา เพ่ือตองการทราบปญหาหรือแนวทางการใหบริการ รวมถึงปจจัยเก้ือหนุนตางๆ ท่ีเอ้ือ

ประโยชนใหแกผูมารับบริการ โดยนําผลการสํารวจมาวิเคราะหปญหาและปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูมารับบริการ พรอมท้ังเปนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันใหกาวตอไปในอนาคตได

อยางมีประสิทธิภาพ  

 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ไดแบงการสํารวจ
ออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากร
ของสถาบันเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของบุคลากร
ตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ในการสํารวจขอมูลดังกลาวเปนการ
วัดระดับความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงสะทอนถึงคุณภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาองคกร การมีสวน
รวมของบุคลากรในดานตางๆ และปจจัยเก้ือหนุนทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอมภายในสถาบันวามีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของผูมารับบริการหรือไม 
 ผูบริหารของสถาบันใหความสําคัญกับผูมารับบริการ เพ่ือใหเกิดความประทับใจในสถาบัน โดย

สถาบันไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เพ่ือใหไดมาตรฐานสากล อาทิ ดานการเรียนการสอน มี

การปรับปรุงหองเรียน หองประชุม ท่ีนั่งอานหนังสือ หองสมุด และดานกายภาพสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนของ

สถาบัน สถานท่ีพักผอน หองอาหาร สวนน้ํา รวมถึงพัฒนาสถานท่ีทํางานสําหรับบุคลากร และมีการอบรม

บุคลากรเก่ียวกับการใหบริการลูกคาท่ีไดมาตรฐานเพ่ือการกาวไปสูสากล   

 กองแผนงานขอขอบคุณบุคลากรทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และให

ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอสถาบัน และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาจากรายงานฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของและนํามาปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูท่ี

เก่ียวของสถาบันตอไป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
กลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน 

เมษายน 2559 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ไดกําหนด
หลักเกณฑการประเมินใหกับสถาบันการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึนนั้น 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดดําเนินการตามแผนนโยบายของสถาบันท่ีกําหนดไว
อยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของสถาบัน   
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาดานกายภาพสิ่งแวดลอม     
ภูมิทัศนของสถาบัน เพ่ือมุงไปสูการรับรองมาตรฐานสากล 
 จากพันธกิจ ท่ีกล าวมา แสดงถึงความมุ ง ม่ันในการพัฒนาบริหารจัดการสถาบัน              
จากการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การกํากับติดตาม รวมถึงการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
โดยทุกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบันเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนตามพันธกิจของ
สถาบัน ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถาบัน บุคลากรท้ัง        
สายอาจารยและสายสนับสนุน ผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ นักศึกษา ผูจางงาน และชุมชนบริเวณ
ใกลเคียงสถาบัน เปนผู ท่ีมีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและเปน         
ท่ียอมรับของสังคม ท้ังนี้ การท่ีจะไดผลผลิตตางๆ ออกมาอยางมีคุณภาพนั้น สถาบันไดมีการปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอสถาบัน เพ่ือนํา
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ มาพัฒนาปรับปรุง ตามพันธกิจตางๆ ของสถาบันใหดียิ่งข้ึน  

สถาบันไดมอบหมายใหกองแผนงานจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
สายสนันบสนุนตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ซ่ึงแบบสํารวจนี้ไดแบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอน
ท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอม
ภายในสถาบัน ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ วัตถุประสงคในการสํารวจครั้งนี้เพ่ือนําผลการการ
วิเคราะหและขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงในดานคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหไดมาตรฐาน
ระดับสากล และมีความเปนเลิศตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน 
1.2.3 เพ่ือนําผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงในดานการบริหารจัดการ 

และสภาพแวดลอมภายในสถาบัน  
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 ไดทําการสํารวจบุคลากร ซ่ึงประกอบดวยหนวยงาน ดังตอไปนี้ 
1) คณะรัฐประศาสนศาสตร 15) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) คณะบริหารธุรกิจ 16) สํานักบรรณสารการพัฒนา 

3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 17) กองงานผูบริหาร 

4) คณะสถิติประยุกต 18) กองแผนงาน 

5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 19) กองกลาง 

6) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 20) กองบริการการศึกษา 

7) คณะภาษาและการสื่อสาร 21) กองคลังและพัสดุ 

8) คณะนิติศาสตร 22) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

9) คณะการจัดการการทองเท่ียว 23) สํานักงานตรวจสอบภายใน 

10) คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 24) สํานักงานสภาสถาบัน 

11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 25) ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

12) วิทยาลัยนานาชาต ิ 26) ศูนยบริการวิชาการ 

13) สํานักวิจัย 27) งานสภาคณาจารย 

14) สํานักสิริพัฒนา 28) ศูนยอาเซียนและเอเชยีศึกษา 
 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ทราบถึงความตองการและระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

สถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ และนําเสนอผูบริหารสถาบันตอไป 

1.4.2 ทราบความตองการและความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการสํารวจไปพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
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บทที่ 2 
วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ประจําป
การศึกษา 2558 มีวิธีดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้  
 
2.1  ตัวแปรในการศึกษา 

 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน โดยกําหนดตัว
แปรในการศึกษา ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร และระยะเวลาท่ีทํางานในองคกรปจจุบัน 

ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัต
ลักษณ ไดแก 

1) การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 
2) การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
3) บทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม 
ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน 

1) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2) การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 
3) สิ่ งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและระบบ

สาธารณูปโภค 
4) จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
5) บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
6) บริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษา 
7) บริการการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ 

 ตอนท่ี 4  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 
2.2  วิธีดําเนินการศึกษา 

 ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ประจําปการศึกษา 

2558 ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

2.2.1 ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในสถาบัน จํานวนบุคลากร

ท้ังหมด 756 คน (ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 2559 จํานวนแบบสอบถามท่ีแจก 550 ชุด) มีผูตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 331 ชุด คิดเปนรอยละ 43.78 

2.2.2 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล  ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 30 มีนาคม 2559 
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2.3  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร และระยะเวลาท่ีทํางานในองคกรปจจุบัน 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณ  

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน 

ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

2.4  การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา และไดดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามทุกฉบับ แลวนําแบบสอบถามมากําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยใชมาตรวัดแบบ Likert 

Scale ในการใหคาน้ําหนักของความพึงพอใจของบุคลากร โดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

ระดับเห็นดวยมาก  5 คะแนน  

ระดับเห็นดวย   4 คะแนน  

ระดับเห็นดวยนอย 3 คะแนน  

ระดับไมเห็นดวย  2 คะแนน  

ระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน  

คํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และคารอยละ ของคําตอบแตละดาน และแตละขอ แลวแปรผลตามเกณฑ

ของเบสทและคาหน (Best & Kahn, 1993 ) ซ่ึงมีคาคะแนนดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00   หมายถึง มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง นอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง นอยท่ีสุด 

2.5  การทดสอบหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability) 

ในการทดสอบแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม ตรวจสอบคาความ

เท่ียงตรง (Validity) โดยมีการปรับปรุงแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากท่ีประชุม ทคอ. การ

วางแผนและประเมินผล ซ่ึงไดมีการปรับขอคําถามใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และปรับขอ

คําถามใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของตัวบงชี้ตางๆ ของสถาบันและหนวยงาน

ตรวจประเมินภายนอก และดําเนินการทดสอบแบบสอบถามโดยการหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
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โดยวิธีการ Reliability Analysis หาคา Alpha ผานโปรแกรม SPSS For Windows ระดับความ   

พึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน โดยไดคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

เทากับ 0.9373 

 

2.6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 ขอมูลท่ีไดรวบรวมไวแลวจะถูกนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) โดยเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก    

คารอยละ และคาเฉลี่ย เพ่ือบรรยายลักษณะตาง ๆ ของตัวแปร 
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บทที่ 3 

ผลการสํารวจ 

 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ประจําป

การศึกษา 2558 สามารถสรุปรายงานผลการสํารวจตามแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน 

ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท

บุคลากร และระยะเวลาทํางานในองคกรปจจุบัน  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณ ประกอบดวยประเด็นขอคําถามหลัก ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 

2) การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 

3) บทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน ประกอบดวย

ประเด็นขอคําถามหลัก ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

2) การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 

3) สิ่ ง แวดล อมด านคว ามปลอดภั ยของอาคารสถาน ท่ี และระบบ

สาธารณูปโภค 

4) จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

5) บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

6) บริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษา 

7) บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ (บริการดานการศึกษา/

บริการดานอาหาร/บริการดานการพยาบาล/บริการดานสถานท่ี/อุปกรณ

ในการออกกําลังกาย) 

ตอนท่ี 4  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

6 
 



3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.77 เพศชาย รอยละ 32.93 

 อายุ บุคลากรสวนใหญอายุ 30-35 ป รอยละ 19.94 รองลงมากลุมอายุ 51 ปข้ึนไป รอยละ 

19.64 กลุมอายุ 36-40 ป รอยละ 18.13 กลุมอายุ 41-45 ป รอยละ 16.92 อายุต่ํากวา 30 ป รอย

ละ 16.31 และกลุมอายุ 46-50 ป รอยละ 8.46 นอยท่ีสุด 

ระดับการศึกษา สวนใหญระดับปริญญาโท รอยละ 38.67 รองลงมาระดับปริญญาตรี    

รอยละ 37.16 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 13.29 และปริญญาเอก รอยละ 9.67 

ประเภทบุคลากร สวนใหญสายสนับสนุน (ขาราชการ และพนักงานสถาบัน) รอยละ 87.31 

รองลงมาสายอาจารย รอยละ 10.27 และอ่ืนๆ (ลูกจาง) รอยละ 1.21  

ระยะเวลาทํางานในองคกรปจจุบัน มีบุคลากรทํางานตั้งแต 10 ปข้ึนไป รอยละ 45.02 

รองลงมาทํางาน 3-5 ป รอยละ 23.26 ทํางาน 6-9 ป รอยละ 14.80 ทํางาน 1-2 ป รอยละ 9.97 

และทํางานไมถึงป รอยละ 6.65  

 หนวยงานท่ีสังกัด สวนใหญสังกัดคณะ รอยละ 40.48 รองลงมาสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

รอยละ 38.07 สังกัดสํานัก รอยละ 18.43 และสังกัดศูนย/สภาคณาจารย รอยละ 3.02 

รายละเอียดปรากฎในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ 331 100.00 

ชาย 109 32.93 

หญิง 221 66.77 

ไมระบุ 1 0.30 

อายุ 331 100.00 

ต่ํากวา 30 ป 54 16.31 

30-35 ป 66 19.94 

36-40 ป 60 18.13 

41-45 ป 56 16.92 

46-50 ป 28 8.46 

51 ปข้ึนไป 65 19.64 

ไมระบุ 2 0.60 

ระดับการศึกษา 331 100.00 

ต่ํากวาปริญญาตรี 44 13.29 
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รายการ จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี 123 37.16 

ปริญญาโท 128 38.67 

ปริญญาเอก 32 9.67 

ไมระบุ 4 1.21 

ประเภทบุคลากร 331 100.00 

สายอาจารย  34 10.27 

สายสนับสนุน 289 87.31 

อ่ืนๆ (ลูกจาง) 4 1.21 

ไมระบุ 4 1.21 

ระยะเวลาทํางานในองคกรปจจุบัน 331 100.00 

ไมถึงป 22 6.65 

ระหวาง 1-2 ป 33 9.97 

ระหวาง 3-5 ป 77 23.26 

ระหวาง 6-9 ป 49 14.80 

ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 149 45.02 

ไมระบุ 1 0.30 

รายช่ือหนวยงานท่ีสังกัด 331 100.00 

คณะ  134 40.48 

สํานัก 61 18.43 

สํานักงานอธิการบดี 126 38.07 

ศูนย/สภาคณาจารย 10 3.02 

จากตารางท่ี 2 แสดงจํานวน รอยละของบุคลากรของสถาบันท่ีตอบแบบสอบถาม โดย
จําแนกตามหนวยงาน ดังนี้ ระดับคณะ ระดับสํานัก ระดับสํานักงานอธิการบดี และระดับศูนย/สภา
คณาจารย ซ่ึงทุกหนวยงานมีผูตอบแบบสอบถามเกินรอยละ 20 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน รอยละ ของบุคลากรของสถาบันท่ีตอบแบบสอบถาม 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
รอยละ 

คณะ  360 134 37.22 

รัฐประศาสนศาสตร 46 10 21.74 

บริหารธุรกิจ 47 21 44.68 

พัฒนาการเศรษฐกิจ 36 8 22.22 

สถิติประยุกต 45 10 22.22 

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 28 9 32.14 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 26 11 42.31 

   ภาษาและการสื่อสาร 37 9 24.32 

นิติศาสตร 23 15 65.22 

การจัดการการทองเท่ียว 23 14 60.87 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 24 14 58.33 

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 16 7 43.75 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 9 6 66.67 

สํานัก  107 61 57.01 

สํานักวิจัย 11 8 72.73 

สํานักสิริพัฒนา 11 10 90.91 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 18 66.67 

สํานักบรรณสารการพัฒนา 58 25 43.10 

สํานักงานอธิการบด ี  277 126 45.49 

กองงานผูบริหาร 50 26 52.00 

กองแผนงาน 25 20 80.00 

กองกลาง 95 45 47.37 

กองบริการการศึกษา 31 9 29.03 

กองคลังและพัสดุ 41 9 21.95 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 27 12 44.44 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 8 5 62.50 

ศูนย/สภาคณาจารย  12 10 83.33 

ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 100.00 

ศูนยบริการวิชาการ 5 4 80.00 
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หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
รอยละ 

สภาคณาจารย 3 2 66.67 

ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา 2 2 100.00 

รวมท้ังสถาบัน 756 331 43.78 

 

3.2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับ  

อัตลักษณ 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบัน        

ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผลการวิเคราะหในภาพรวมของคณะ   

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14) ในภาพรวมของศูนย/สภาคณาจารยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.10) ในภาพรวมของสํานักอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22) ในภาพรวมของสํานักงาน

อธิการบดีอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.85) และในภาพรวมของสถาบันอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.08) เม่ือพิจารณาตามประเด็นขอคําถามในภาพรวมสถาบัน ซ่ึงไดจัดกลุมการ

วิเคราะหออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

3.2.1  การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร  

ผลการวิเคราะหในภาพรวมดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับแรกจากมากไปหานอยตาม

เกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้  

ระดับความคิดเห็นดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร อยูในระดับมาก ไดแก ขอ 3 

มีการบริหารจัดการดานกายภาพ อาทิ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม หองเรียน อุปกรณประกอบการเรียนการ

สอน หองสมุด หองคอมพิวเตอร และจุดเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.33) ขอ 5 มีการจัดสรรทุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตผลงานวิจัย และใหมีการตีพิมพในระดับชาติ

และนานาชาติมากข้ึน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) และขอ 4 มีการนําระบบการประกันคุณภาพมาใชใน

การพัฒนาองคกร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21)  

3.2.2  การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ  

ผลการวิเคราะหในภาพรวมดานการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ อยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.90) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับแรกจากมากไปหา

นอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นดานการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก 

ไดแก ขอ 1 มีการออกกฎระเบียบใหบุคลากรปฏิบัติตามเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) ขอ 2 เปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและตรวจสอบ 

ติดตาม ผลการปฎิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88) และขอ 3 จัดใหมี
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ชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากรและนักศึกษาไดอยางเหมาะสมและโปรงใส 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.86)  

3.2.3  บทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

ผลการวิเคราะหในภาพรวมดานบทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคู

คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.16) เม่ือพิจารณารายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับแรกจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นดานบทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับมาก ไดแก ขอ 3 มีความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.19) ขอ 1 มีภาวะผูนํา และวิสัยทัศนกวางไกล และขอ 5 ยึดม่ันและ

มีความเปนผูนําในดานคุณธรรมและจริยธรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17)  
   

ตารางท่ี 3 แสดงระดับความคิดเห็นของบุคลากร จําแนกตามประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 

ความคิดเห็น คณะ 
ศูนย/สภา
คณาจารย 

สํานัก 
สํานักงาน
อธิการบดี 

ภาพรวม
สถาบัน 

1. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 4.15 4.43 4.21 3.89 4.17 
1) มีการสงเสริมพันธกิจหลักของสถาบันในการสราง
ผูนํา พัฒนาองคความรู  การวิจัยดานการบริหารการ
พัฒนา และการบริการวิชาการแกสังคม   

4.09 4.50 4.25 3.82 4.16 

2) มีการกําหนดแผนกลยุทธดานการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
มีเน้ือหาท่ีมีจดุเนนสะทอนอัตลักษณของสถาบัน (เนน
ความรูคูคณุธรรมและมีทักษะดานการบริหารและ
พัฒนา) 

4.04 4.40 3.97 3.69 4.02 

3) มีการบริหารจัดการดานกายภาพ อาทิ ภูมิทัศน 
สิ่งแวดลอม หองเรียน อุปกรณประกอบการเรียนการ
สอน หองสมุด หองคอมพิวเตอร และจุดเช่ือมตอ
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

4.31 4.60 4.30 4.10 4.33 

4) มีการนําระบบการประกันคุณภาพมาใชในการพัฒนา
องคกร 

4.10 4.60 4.23 3.90 4.21 

5) มีการจดัสรรทุนใหอาจารยและบุคลากรผลติ
ผลงานวิจัย และใหมีการตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติมากข้ึน 

4.25 4.60 4.25 3.92 4.26 

6) มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความชํานาญใน
งานท่ีรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 

4.10 3.90 4.26 3.89 4.04 

2. การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 3.97 3.73 4.16 3.74 3.90 
1) มีการออกกฎระเบียบใหบุคลากรปฏิบัตติามเพ่ือให
การดําเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ 

3.96 3.80 4.15 3.91 3.95 

2) เปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานและตรวจสอบ ตดิตาม ผลการปฎิบัติงานใหเกิด

3.97 3.80 4.07 3.67 3.88 
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ความคิดเห็น คณะ 
ศูนย/สภา
คณาจารย 

สํานัก 
สํานักงาน
อธิการบดี 

ภาพรวม
สถาบัน 

ประโยชนสูงสุดตอองคกร 
3) จัดชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ
บุคลากรและนักศึกษาไดอยางเหมาะสมและโปรงใส   

3.98 3.60 4.26 3.62 3.86 

3. บทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคู
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

4.31 4.12 4.29 3.92 4.16 

1) มีภาวะผูนํา และวิสยัทัศนกวางไกล 4.28 4.10 4.38 3.93 4.17 
2) มีความรู ความสามารถ คิดรเิริม่สรางสรรคพัฒนาสิ่ง
ใหมๆ 

4.31 4.00 4.38 3.94 4.16 

3) มีความรับผดิชอบตอสังคม และปฏิบัตตินเปน
แบบอยางท่ีดี 

4.31 4.20 4.33 3.92 4.19 

4) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของผูอ่ืน 4.34 4.10 4.18 3.87 4.12 
5) ยึดมั่นและมีความเปนผูนําในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.33 4.20 4.20 3.94 4.17 

เฉลี่ยรวม 4.14 4.10 4.22 3.85 4.08 
หมายเหตุ: คะแนนเตม็ 5 

3.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน 

 จากตารางท่ี 4 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายใน

สถาบัน ผลการวิเคราะหในภาพรวมระดับคณะอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) ระดับศูนย/

สภาคณาจารย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.03) ระดับสํานัก อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 

3.94) ระดับสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.73) และในภาพรวมของสถาบัน

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) เม่ือพิจารณาตามประเด็นขอคําถามในภาพรวมสถาบัน ซ่ึงได

จัดกลุมการวิเคราะหออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 

3.3.1  การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

ผลการวิเคราะหในภาพรวมดานการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิด

วัฒนธรรม ท่ีดี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้  

ระดับความพึงพอใจการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี อยู

ในระดับมาก ไดแก  ขอ 3 มีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมท่ีสําคัญของสถาบัน อาทิ วันสถาปนา

สถาบัน วันสําคัญทางพุทธศาสนา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) ขอ 1 ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของสถาบัน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.86) และ ขอ 4 มีสวนรวมในการสงเสริมคานิยมรวม 

WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78) 
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3.3.2 การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 

ผลการวิเคราะหในภาพรวมดานการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม อยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.09) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการ

วิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจดานการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม อยูในระดับมาก 

ไดแก ขอ 3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม รมรื่น และสอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอมอยาง

เหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.13) ขอ 1 ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.09) และ

ขอ 2 ความสวยงามของอาคารสถานท่ีโดยรอบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05)  

3.3.3 ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค 

ผลการวิเคราะหในภาพรวมดานสิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและ

ระบบสาธารณูปโภค อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและระบบ

สาธารณูปโภค อยูในระดับมาก ไดแก ขอ 2 มีการอบรมใหความรูแกบุคลากรดานความปลอดภัย

อยางสมํ่าเสมอ อาทิ การซอมหนีภัย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.10) ขอ 1 มีระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย

บริเวณอาคาร สถานท่ีตางๆ เปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00) และขอ 5      

ความพอเพียงของจํานวนหองน้ํา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88)  

3.3.4 จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะหในภาพรวมดานจัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตาม

เกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจดานจัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อยูในระดับ

มาก ไดแก ขอ 2 มีการสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) และขอ 1 มีพ้ืนท่ีรองรับการจัดกิจกรรมอยางพอเพียง เชน หองละหมาด พ้ืนท่ี

ใสบาตร การจัดงานวันลอยกระทงและสงกรานต (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61)  

3.3.5 บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ผลการวิเคราะหในภาพรวมบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการ

วิเคราะห   และแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อยูในระดับมาก ไดแก ขอ 2      

มีสถานท่ี และหองนั่งอานหนังสือของสํานักบรรณสารการพัฒนา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.41) ขอ 1        

มีทรัพยากรสารสนเทศของสํานักบรรณสารการพัฒนา และขอ 3 มีเทคโนโลยีสืบคนเอกสารของสํานัก
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บรรณสารการพัฒนา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) และ ขอ 4 การใหคําแนะนํา และขอมูลจากสํานัก  

บรรณสารการพัฒนา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22)   

3.3.6 บริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา 

การวิเคราะหในภาพรวมบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนานักศึกษา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษา อยูในระดับมาก ไดแก ขอ 1  Computer Lab และอุปกรณในหอง Lab ของสถาบัน 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.19) ขอ 6 ความสะอาดหองเรียน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) และขอ 5 ความพรอมของ

โสตทัศนูปกรณในหองเรียน (ไมรวมระบบอินเตอรเน็ต) (คาเฉลี่ยเทากับ 4.09)  

3.3.7 บริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ 

ผลการวิเคราะหในภาพรวมบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.53) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑ         

การวิเคราะหและแปลผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 

ไดแก ขอ 7.3 บริการดานการพยาบาล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ขอ 7.1 บริการดานการศึกษา 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) และขอ 7.4 บริการดานสถานท่ี/อุปกรณในการออกกําลังกาย (คาเฉลี่ยเทากับ 

3.37)  

ตารางท่ี 4 แสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน จําแนกตาม
ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็น 
คณะ ศูนย/สภา

คณาจารย 
สํานัก สํานักงาน

อธิการบดี 
ภาพรวม
สถาบัน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิด
วัฒนธรรมท่ีดี 

4.01 3.58 3.95 3.81 3.84 

1) ใหความรวมมือในการปฏบัิติงานตามนโยบาย
ของสถาบัน 

4.10 3.60 3.97 3.76 3.86 

2) มีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมองคกรการตรง
ตอเวลา 

3.84 3.50 3.87 3.79 3.75 

3) มีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมท่ีสําคญัของ
สถาบัน อาทิ วันสถาปนาสถาบัน วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา  

4.08 3.80 4.02 3.94 3.96 

4) มีสวนรวมในการสงเสริมคานิยมรวม WISDOM 
ใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร 

4.01 3.40 3.97 3.76 3.78 

2. การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 4.27 4.10 4.08 3.92 4.09 
1) ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ 4.20 4.20 4.05 3.91 4.09 

14 
 



ความคิดเห็น 
คณะ ศูนย/สภา

คณาจารย 
สํานัก สํานักงาน

อธิการบดี 
ภาพรวม
สถาบัน 

2) ความสวยงามของอาคารสถานท่ีโดยรอบ 4.27 3.90 4.11 3.94 4.05 
3) ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม รมรื่น 

และสอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอมอยางเหมาะสม 
4.34 4.20 4.08 3.90 4.13 

3. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี
และระบบสาธารณูปโภค 

3.97 3.59 3.96 3.86 3.84 

1) มีระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัยบริเวณอาคาร 
สถานท่ีตางๆ เปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 

4.06 3.90 4.08 3.94 4.00 

2) มีการอบรมใหความรูแกบุคลากรดานความ
ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ อาทิ การซอมหนีภยั 

4.12 4.10 4.15 4.03 4.10 

3) มีการใหบริการดูแลความปลอดภัยของบุคลากร
โดยเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัเปนอยางด ี

3.84 3.60 3.98 3.71 3.79 

4) ความพอเพียงของระบบไฟฟา/แสงสวางของ
พ้ืนท่ี/หองทํางาน 

4.01 2.80 4.02 3.86 3.67 

5) ความพอเพียงของจํานวนหองนํ้า  4.05 3.60 3.92 3.96 3.88 
6) ความสะอาดของหองนํ้า 3.76 3.40 3.69 3.75 3.65 
7) การจัดเก็บขยะอยางเหมาะสม 3.95 3.70 3.87 3.79 3.83 

4. จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม 3.87 3.70 3.79 3.61 3.74 
1) มีพ้ืนท่ีรองรับการจัดกิจกรรมอยางพอเพียง เชน 

หองละหมาด พ้ืนท่ีใสบาตร การจดังานวันลอยกระทง
และสงกรานต 

3.71 3.40 3.80 3.52 3.61 

2) มีการสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
ในกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

4.02 4.00 3.77 3.70 3.87 

5. บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 4.24 5.03 4.06 3.95 4.32 
1) มีทรัพยากรสารสนเทศของสํานักบรรณสารการ

พัฒนา 
4.22 5.10 4.08 3.89 4.32 

2) มีสถานท่ี และหองน่ังอานหนังสือของสํานัก
บรรณสารการพัฒนา 

4.34 5.10 4.15 4.07 4.41 

3) มีเทคโนโลยีสืบคนเอกสารของสํานักบรรณสาร
การพัฒนา 

4.24 5.00 4.05 3.98 4.32 

4) การใหคําแนะนํา และขอมลูจากสํานักบรรณสาร
การพัฒนา 

4.15 4.90 3.97 3.87 4.22 

6. บริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา 

3.77 4.67 4.08 3.57 4.02 

1) Computer Lab และอุปกรณในหอง Lab ของ
สถาบัน 

3.91 5.00 4.20 3.65 4.19 

2) ความสะดวกในการขอใชบริการเทคโนโลย ี 3.80 4.70 4.08 3.51 4.02 
3) ความครอบคลุมความรวดเร็วในการเช่ือมตอของ

เครือขายไรสาย 
3.67 4.60 4.00 3.51 3.94 

4) การใหคําแนะนํา และขอมลูจากเจาหนาท่ี 
Helpdesk 

3.64 3.90 4.00 3.34 3.72 

5) ความพรอมของโสตทัศนูปกรณในหองเรียน(ไม 3.78 4.90 4.07 3.61 4.09 
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ความคิดเห็น 
คณะ ศูนย/สภา

คณาจารย 
สํานัก สํานักงาน

อธิการบดี 
ภาพรวม
สถาบัน 

รวมระบบอินเตอรเน็ต) 
6) ความสะอาดหองเรียน 3.82 4.90 4.13 3.83 4.17 

7. บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ 3.56 3.55 3.64 3.37 3.53 
   7.1 บริการดานการศึกษา 3.82 3.78 3.50 3.35 3.61 

1) มีระบบฐานขอมูลบริการการศกึษา 3.90 3.70 3.52 3.39 3.63 
2) ความสะดวก/รวดเร็ว ในการใชงานผานระบบ

บริการการศึกษา 
3.81 3.70 3.52 3.37 3.60 

3) คําแนะนําและขอมลูจากกองบริการการศึกษา 3.82 3.70 3.46 3.31 3.57 
4) สถานท่ีตั้ง และท่ีใหบริการของกองบริการ

การศึกษา 
3.75 4.00 3.49 3.33 3.64 

7.2 บริการดานอาหาร 3.26 3.57 3.10 2.89 3.20 
1) คุณภาพอาหาร/ราคา 3.31 3.80 3.15 2.92 3.30 
2) ความเหมาะสมของสถานท่ี 3.21 3.30 3.10 2.89 3.12 
3) ความสะอาด 3.26 3.60 3.07 2.85 3.19 

7.3 บริการดานการพยาบาล 3.62 3.88 3.87 3.70 3.77 
1) ความพรอมและความสะอาดของเครื่องมือและ

อุปกรณท่ีใชในการรักษา 
3.59 3.80 3.82 3.64 3.71 

2) สถานท่ีใหบริการสะอาดเปนระเบียบ 3.77 4.40 4.15 3.83 4.04 
3) แพทย/พยาบาลใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถาม

อยางชัดเจนตรงประเด็น 
3.60 3.70 3.80 3.64 3.69 

4) มีข้ันตอนการทํางานท่ีรวดเร็ว และทันเวลา 3.60 3.70 3.84 3.70 3.71 
5) ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรม 3.57 3.80 3.74 3.68 3.70 

 7.4 บริการดานสถานท่ี/อุปกรณในการออก   
กําลังกาย 

3.43 2.70 4.01 3.36 3.37 

1) ความพอเพียงของอุปกรณในการออกกําลังกาย 3.40 2.60 4.02 3.37 3.34 
2) ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีออกกําลังกาย 3.49 2.70 4.07 3.40 3.41 
3) เจาหนาท่ีใหคําแนะนําการใชอุปกรณกีฬา 3.41 2.80 3.93 3.31 3.36 

เฉลี่ยรวม 3.95 4.03 3.94 3.73 3.91 
หมายเหตุ: คะแนนเตม็ 5 
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บทที่ 4 
สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะ 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ประจําป

การศึกษา 2558  โดยมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอม

ภายในสถาบัน 3)เพ่ือนําผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงในดานการบริหารจัดการ 

และสภาพแวดลอมภายในสถาบัน  

การสํารวจครั้งนี้ทําการสํารวจบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงภายในสถาบัน ประกอบดวยคณะ/

สํานัก/กอง และศูนยตางๆ ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถาม 331 คน (จํานวนแบบสอบถามท่ีแจก 550 ชุด) 

จากจํานวนบุคลากรท้ังหมด 756 คน คิดเปนรอยละ 43.78 

 

4.1 สรุปผลการสํารวจ 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ประจําป

การศึกษา 2558 สามารถสรุปรายงานออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 เพศ บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.77 เพศชาย รอยละ 32.93 

อายุ บุคลากรสวนใหญอายุ 30-35 ป รอยละ 19.94 รองลงมากลุมอายุ 51 ปข้ึนไป รอยละ 

19.64 กลุมอายุ 36-40 ป รอยละ 18.13 กลุมอายุ 41-45 ป รอยละ 16.92 อายุต่ํากวา 30 ป รอย

ละ 16.31 และกลุมอายุ 46-50 ป รอยละ 8.46 นอยท่ีสุด 

 ระดับการศึกษา สวนใหญระดับปริญญาโท รอยละ 38.67 รองลงมาระดับปริญญาตรี รอย

ละ 37.16 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 13.92 และปริญญาเอก รอยละ 9.67 

ประเภทบุคลากร สวนใหญสายสนับสนุน (ขาราชการ และพนักงานสถาบัน) รอยละ 87.31 

รองลงมาสายอาจารย รอยละ 10.27 และอ่ืนๆ (ลูกจาง) รอยละ 1.21  

ระยะเวลาทํางานในองคกรปจจุบัน มีบุคลากรทํางานตั้งแต 10 ปข้ึนไป รอยละ 45.02 

รองลงมาทํางาน 3-5 ป รอยละ 23.26 ทํางาน 6-9 ป รอยละ 14.80 ทํางาน 1-2 ป รอยละ 9.97 

และทํางานไมถึงป รอยละ 6.65  

 หนวยงานท่ีสังกัด สวนใหญสังกัดคณะ รอยละ 40.48 รองลงมาสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

รอยละ 38.07 สังกัดสํานัก รอยละ 18.43 และสังกัดศูนย/สภาคณาจารย รอยละ 3.02 
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4.1.2  ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณ  

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงสรุปผลการสํารวจตาม

ประเด็นขอคําถามหลัก ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) 

2) การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 

3.90) 

3) บทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบ

ตอสังคม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.16) 

4.1.3 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน  

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงสรุปผลการสํารวจตามประเด็นขอคําถามหลัก 

ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) 

2) การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.09) 

3) สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค อยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) 

4) จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.74) 

5) บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) 

6) บริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) 

7) บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ (บริการดานการศึกษา/บริการ

ดานอาหาร/บริการดานการพยาบาล/บริการดานสถานท่ี/อุปกรณในการออก

กําลังกาย) อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.53) 
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4.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

4.2.1 ความไมพึงพอใจของบุคลากร 

 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารนราธิปพงศประพันธ ไมคอยมีสัญญาณ wifi ถาหากเจอสัญญาณก็จะไม
แรงหรือไมเสถียร 

 กองกลาง 

1. คุณภาพ ความสะอาด และราคา ของรานขายอาหาร/รานขายผลไม ภายในโรง
อาหารไมมีความเหมาะสม (7) 

2. หองน้ําชั้นใตดินอาคารนวมินทรฯ ไมสะอาด มืด และสงกลิ่นเหม็น (3) 
3. ไมมีความเขมงวดในการ เขา-ออก สถาบันของรถสงของ/รถท่ีมีขนาดใหญ (2) 
4. ลานจอดรถมีความสวางไมเพียงพอ (2) 
5. พนักงานขับรถ และ รปภ. ของสถาบันขับรถยอนศร ไมปฏิบัติตามกฎจราจร 
6. ลิฟตมีเสียงดัง มีเสียงรองตลอดเวลา 
7. มีปญหาไฟดับ ไฟตกบอยครั้งในเวลาทํางาน  
8. การใหบริการของหองพยาบาลไมเปนไปตามคิวในการใหบริการ 
9. ไมมีรานอาหารอิสลาม 
10. อุปกรณออกกําลังกายมีนอย  

 กองบริการการศึกษา 

1. สถานท่ีใหบริการของกองบริการการศึกษาไมเหมาะสม  
2. รูปถายในฐานขอมูลไมแสดงใน http://reg.nida.ac.th ทําใหไมสามารถ

ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชบริการอาคารกีฬาของนักศึกษาได 
3. นักศึกษาไดรับบัตรประจําตัวนักศึกษาลาชา ทําใหไมไดรับความสะดวกในการ

เขาใชบริการอาคารกีฬา 

4.2.2 ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของบุคลากร 

 กองกลาง 

1) ควรเพ่ิมแสงสวางใหเพียงพอตามทางเดินภายในสถาบัน หนาอาคารตางๆ  
และบริเวณท่ีจอดรถ/ท่ีจอดรถชั้นใตดิน (3) 

2) ควรมีทางเชื่อมระหวางอาคาร (2) 
3) ควรทําโรงอาหารใหมีลักษณะเปดโลง อากาศถายเทไดสะดวก (2) 
4) ควรปรับปรุงโรงอาหารใหกวาง ควบคุมราคาใหเหมาะสม และมีความ

หลากหลายของอาหาร (2) 
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5) ควรมีรานอาหารบริเวณอาคารบุญชนะฯ 
6) ควรมีการปรับปรุงทางเดินระหวางชั้น เพ่ือลดการใชลิฟท 
7) ระบบไฟฉุกเฉินควรมีการตรวจเช็คอยางสมํ่าเสมอ  
8) ควรมีการใชลานบริเวณอาคารนวมินทรฯ ฝงอาคารจอดรถ เพ่ือจัดกิจกรรม

ตางๆ 
9) ควรปรับปรุงสนามแบดมินตันใหเหมาะสม เชนสีพ้ืน สีผนัง และแสงไฟ 
10) ควรเพ่ิมหองละหมาดท่ีอาคารนวมินทรฯ และบริเวณอาคารตางๆท่ีมี

บุคคลภายนอกมาใชสถานท่ี 
11) ควรเพ่ิมเครื่องออกกําลังกายใหเพียงพอ และซอมแซมใหใชงานไดตลอดเวลา 
12) ควรมีการเขมงวดรถกระบะขนาดใหญ รถสงของ ในการเขา-ออก สถาบัน 
13) ควรจัดสถานท่ีสูบบุหรี่ใหหางจากบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ 

 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ควรปรับปรุงเครือขายไรสายใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของสถาบันฯ 

2) ควรจัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เชน การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเบื้องตน และข้ันสูง 

 กองบริการการศึกษา 

- กองบริการการศึกษาควรอยูในสถานท่ีท่ีติดตอไดสะดวก 

 สํานักบรรณาสารการพัฒนา 

1) ควรใหบริการตามลําดับกอนหลังอยางเทาเทียมกัน 
2) ควรจัดหาหนังสือใหมท่ีไมเพียงแตเฉพาะหนังสือดานวิชาการ ท้ังนี้เพ่ือสงเสริม

การอาน และการพัฒนาตนเอง 

 ผูบริหารสถาบัน 

1) สถาบันฯ ควรเอาจริงในการสรางวัฒนธรรมท่ีดีกับบุคลากร และผูบริหารทุก
ระดับควรเปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติ ใหพนักงานไดเห็นถึงความสําคัญใน
การสรางวัฒนธรรมท่ีดี 

2) ผูบริหารควรมีการออกตรวจสถานท่ี และบุคลากรภายในสถาบันแบบไมเปน
ทางการ มากกวาการประชุมอยางเดียว 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงจํานวนผูตอบประเด็นนั้นๆ  
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของบุคลากร (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) ตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน 

ประจําปการศึกษา 2558 
 

คําช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอสถาบันในดาน
ตางๆ ดังนี้                                ดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ปจจัยเก้ือหนุน และดานการ
บริหารจัดการเก่ียวกับการปฎิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ และจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ซ่ึงจะเปนผลสะทอนกลับใหสถาบันนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนใน
การพัฒนาปรับปรุงสถาบันใหมีคุณภาพ และใชเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรของสถาบัน 
แบบสอบถามแบงออกเปน 4  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณ 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน 

ตอนที่ 4  ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   

1. เพศ 
ชาย   หญิง 
 

2. อายุ 
ต่ํากวา  30  ป  30 - 35 ป      36 - 40 ป 
41 - 45 ป  46 - 50 ป      51   ปข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

4. ประเภทบุคลากร 
สายอาจารย   สายสนบัสนุน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................) 

 
5. ระยะเวลาท่ีทานทํางานในองคกรปจจุบัน รวมท้ังหมด 

ไมถึงป   ระหวาง 1-2 ป  ระหวาง 3-5 ป 
 ระหวาง 6-9 ป  ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันท่ีสอดคลองกับอัต
ลักษณ 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น  

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

เห็นดวย
นอย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

ไมแสดง
ความ
คิดเห็น 

1. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 
1) มีการสงเสรมิพันธกิจหลักของสถาบันใน

การสรางผูนํา พัฒนาองคความรู  การวิจัยดาน
การบริหารการพัฒนา และการบรกิารวิชาการ
แกสังคม   

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

2) มีการกําหนดแผนกลยุทธดานการปรับปรุง
หลักสตูรท่ีมเีน้ือหาท่ีมีจุดเนนสะทอนอัตลักษณ
ของสถาบัน (เนนความรูคูคณุธรรมและมีทักษะ
ดานการบริหารและพัฒนา) 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

3) มีการบรหิารจดัการดานกายภาพ อาทิ ภูมิ
ทัศน สิ่งแวดลอม หองเรยีน อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร และจุดเช่ือมตอคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

4) มีการนําระบบการประกันคณุภาพมาใชใน
การพัฒนาองคกร 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

5) มีการจัดสรรทุนใหอาจารยและบุคลากร
ผลิตผลงานวิจัย และใหมีการตีพิมพในระดับชาติ
และนานาชาตมิากข้ึน 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

6) มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความ
ชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

2. การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
มีการออกกฎระเบียบใหบุคลากรปฏิบัติตาม
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

1) เปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและตรวจสอบ ติดตาม ผลการ
ปฎิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสดุตอองคกร 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

2) จัดชองทางรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะของบุคลากรและนักศึกษาไดอยาง
เหมาะสมและโปรงใส   

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

3. บทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

1) มีภาวะผูนํา และวิสัยทัศนกวางไกล 
เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

2) มีความรู ความสามารถ คิดริเริม่สรางสรรค เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแสดง
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ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

เห็นดวย
นอย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

ไมแสดง
ความ
คิดเห็น 

พัฒนาสิ่งใหมๆ มาก นอย อยางย่ิง ความคิดเห็น 

3) มีความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีด ี

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

4) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของ
ผูอ่ืน 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

5) ยึดมั่นและมีความเปนผูนําในดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

เห็นดวย

มาก 
เห็นดวย 

เห็นดวย

นอย 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมแสดง

ความคิดเห็น 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมแสดงความ
คิดเห็น 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

1) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของสถาบัน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) มีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมองคกรการตรง
ตอเวลา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3) มีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมท่ีสําคัญของ
สถาบัน อาทิ วันสถาปนาสถาบัน วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

4) มีสวนรวมในการสงเสรมิคานิยมรวม WISDOM 
ใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2. การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 

1) ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) ความสวยงามของอาคารสถานท่ีโดยรอบ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3) ปรับแตงและรักษาภมูิทัศนใหสวยงาม รมรื่น 
และสอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอมอยางเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค 

1) มีระบบอุปกรณปองกันอัคคีภยับรเิวณอาคาร 
สถานท่ีตางๆ เปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) มีการอบรมใหความรูแกบุคลากรดานความ
ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ อาทิ การซอมหนีภยั 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3) มีการใหบริการดูแลความปลอดภยัของบุคลากร
โดยเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัเปนอยางด ี

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมแสดงความ
คิดเห็น 

4) ความพอเพียงของระบบไฟฟา/แสงสวางของ
พ้ืนท่ี/หองทํางาน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

5) ความพอเพียงของจํานวนหองนํ้า  
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

6) ความสะอาดของหองนํ้า 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

7) การจัดเก็บขยะอยางเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

4. จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

1) มีพ้ืนท่ีรองรับการจัดกิจกรรมอยางพอเพียง เชน 
หองละหมาด พ้ืนท่ีใสบาตร การจดังานวันลอยกระทง
และสงกรานต 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) มีการสงเสรมิใหนักศึกษาและบุคลากรมสีวนรวม
ในกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

5. บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

1) มีทรัพยากรสารสนเทศของสํานักบรรณสารการ
พัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) มีสถานท่ี และหองน่ังอานหนังสือของสํานัก
บรรณสารการพัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3) มีเทคโนโลยีสบืคนเอกสารของสํานักบรรณสาร
การพัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

4) การใหคําแนะนํา และขอมูลจากสํานักบรรณ
สารการพัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

6. บริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
1) Computer Lab และอุปกรณในหอง Lab ของ

สถาบัน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) ความสะดวกในการขอใชบริการเทคโนโลย ี
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3) ความครอบคลุมความรวดเร็วในการเช่ือมตอ
ของเครือขายไรสาย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

4) การใหคําแนะนํา และขอมูลจากเจาหนาท่ี 
Helpdesk 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

5) ความพรอมของโสตทัศนูปกรณในหองเรียน(ไม
รวมระบบอินเตอรเน็ต) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

6) ความสะอาดหองเรียน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

7. บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ 
   7.1 บริการดานการศึกษา  

1) มีระบบฐานขอมลูบริการการศึกษา 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) ความสะดวก/รวดเร็ว ในการใชงานผานระบบ
บริการการศึกษา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมแสดงความ
คิดเห็น 

3) คําแนะนําและขอมูลจากกองบริการ
การศึกษา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

4) สถานท่ีตั้ง และท่ีใหบริการของกองบริการ
การศึกษา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

7.2 บริการดานอาหาร  

1)  คุณภาพอาหาร/ราคา 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2)  ความเหมาะสมของสถานท่ี 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3)  ความสะอาด 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

  7.3 บริการดานการพยาบาล  
1) ความพรอมและความสะอาดของเครื่องมือ

และอุปกรณท่ีใชในการรักษา 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) สถานท่ีใหบริการสะอาดเปนระเบียบ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3) แพทย/พยาบาลใหคําแนะนําหรือตอบขอ
ซักถามอยางชัดเจนตรงประเด็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

4)  มีข้ันตอนการทํางานท่ีรวดเร็ว และทันเวลา 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

5) ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

 7.4  บริการดานสถานท่ี/อุปกรณในการออกกําลัง
กาย 

 

1) ความพอเพียงของอุปกรณในการออกกําลัง
กาย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

2) ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีออกกําลังกาย 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

3) เจาหนาท่ีใหคําแนะนําการใชอุปกรณกีฬา 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด ไมแสดงความคิดเห็น 

 

ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจ 
           
                       
 

ขอควรปรับปรุง/ ขอเสนอแนะ  

                      
                          

 

 ขอบคุณที่กรุณาใหความคิดเห็น  
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