
 
คณะศลิปศาสตร ์จดัใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจในการท างานของบุคลากรเป็นประจ าทุกปี เพื่อวดัระดบัความ

พงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอภาพรวมการบรหิารจดัการคณะ ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
2. ดา้นการบรหิาร 
3. ดา้นต าแหน่งงาน 
4. ดา้นสวสัดกิาร 
5. ดา้นอื่นๆ 

ในการนี้ คณะฯ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามใหก้บับุคลากร เพื่อประเมนิความพงึพอใจในการท างานของบุคลากร โดย
ด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บัุคลากรทีป่ฏบิตังิานจรงิในคณะฯ ในรอบปีงบประมาณ 2558 จ านวน 70 ฉบบั  และไดร้บั
กลบัคนืมาจ านวน 43  ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ  61.42 ผลการส ารวจพบว่า สถานภาพของผูเ้ขา้ฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ  75.47  ท างานอยู่ในสายสนบัสนุน คดิเป็น รอ้ยละ 69.81 และ มอีายุการท างานอยู่ในช่วง 21 ปีขึน้ไป 
คดิเป็นรอ้ยละ 35.85 

ดา้นการประเมนิความพงึพอใจของครัง้นี้ คณะฯ ไดใ้ชห้ลกั scale 5 ระดบั     เป็นเกณฑใ์นการวดัความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ซึง่การแปลความหมายค่าเฉลีย่ไดก้ าหนดไวด้งันี้ 

ค่าเฉลีย่   แปลความหมาย 
4.51 – 5.00  มากทีส่ดุ 
3.51 – 4.50  มาก 
2.51 – 3.50  ปานกลาง 
1.51 – 2.50   น้อย 
1.00 - 1.50  น้อยทีส่ดุ 

  
ซึง่ผลจากการวเิคราะหค์วามพงึพอใจดงักล่าว สามารถอธบิายรายละเอยีด ดงัตารางขา้งล่างนี้ 

 
ตาราง 1 ด้านสภาพแวดลอ้ม 

หวัข้อ X  แปลความ 

1.1 สถานทีท่ างาน 4.26 มาก 
1.2 บรรยากาศในการท างาน 3.98 มาก 
1.3 เพื่อนร่วมงาน 4.21 มาก 
1.4 อุปกรณ์/ครุภณัฑม์คีวามทนัสมยัและเอือ้ต่อการท างาน 3.93 มาก 

รวม 4.09 มาก 

 

 

สรปุผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของบคุลากรคณะศิลปศาสตร ์ 
ประจ าปี 2558 

 



 
ตาราง 2  ด้านการบริหาร 

หวัข้อ X  แปลความ 

2.1 รปูแบบการบรหิารจดัการแบบรวมศนูยข์องคณะฯ มปีระสทิธภิาพ 3.81 มาก 
2.2 นโยบายการบรหิารจดัการมคีวามชดัเจน 3.88 มาก 
2.3 ผูบ้รหิารมคีวามโปรง่ใสในการบรหิารจดัการ 4.26 มาก 
2.4 ผูบ้รหิารมคีวามยุตธิรรม/ความเทีย่งธรรมในการปฏบิตังิาน 4.09 มาก 
2.5 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการบรหิารงาน 4.16 มาก 
2.6 ผูบ้รหิารมคีวามน่าเชื่อถอื 4.23 มาก 
2.7 การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของบคุลากรในคณะฯ 3.60 มาก 
2.8 การเปิดโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ 3.95 มาก 

รวม 4.00 มาก 
  
ตาราง 3  ด้านสวสัดิการ 

หวัข้อ X  แปลความ 

3.1 ความปลอดภยัในการท างานของบุคลากร 4.21 มาก 
3.2 สวสัดกิารทีจ่ดัใหก้บับุคลากรของคณะฯ 4.12 มาก 
3.3 คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรในคณะฯ 4.09 มาก 
3.4 การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของบคุลากรประจ าปีงบประมาณ 3.93 มาก 
3.5 เงนิตอบแทนประจ าปี (Bonus) 3.98 มาก 
3.6 กจิกรรม/โครงการทีเ่สรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจของบุคลากร 3.67 มาก 

รวม 4.00 มาก 

 
ตาราง 4  ด้านต าแหน่งงาน 

หวัข้อ X  แปลความ 

4.1 ความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 4.19 มาก 
4.2 โอกาสและความกา้วหน้าในสายงาน 3.98 มาก 
4.3 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 4.09 มาก 
4.4 ค่าตอบแทน/เงนิเดอืนมคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 4.07 มาก 
4.5 การเปิดโอกาสในการเพิม่พนูความรู ้ 4.44 มาก 
4.6 ความทุ่มเทและการอุทศิตนในการท างานของท่าน 4.42 มาก 

รวม 4.20 มาก 

 
 
 



ตาราง 5 ด้านอ่ืนๆ 

หวัข้อ X  แปลความ 

5.1 ความสามคัคใีนหมูค่ณะ 3.53 มาก 
5.2 การมสีว่นร่วมในกจิกรรม 3.77 มาก 

รวม 3.65 มาก 

 
ตาราง 6 ภาพรวมระดบัความพึงพอใจ 

หวัข้อ X  แปลความ 

3.1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.09 มาก 
3.2 ดา้นการบรหิาร 4.00 มาก 
3.3 ดา้นสวสัดกิาร 4.00 มาก 
3.4 ดา้นต าแหน่งงาน 4.20 มาก 
3.5 ดา้นอื่นๆ 3.65 มาก 

รวม 3.99 มาก 

สรปุโดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.99)  ด้าน

ต าแหน่งงานมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (X  = 4.20) รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดล้อม(X  = 4.09) และ ด้านท่ี

บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ด้านอ่ืนๆ  (X  = 3.65) 
 ทัง้น้ีเมื่อน าภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรมาคิดเป็นค่ารอ้ยละจะได้เท่ากบั  
รอ้ยละ  79.80 
 
ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

1. บุคลากรในคณะฯ โดยเฉพาะสายวชิาการไม่ค่อยรว่มมอืในการท างาน ควรมวีธิกีาร/กลยุทธช์่วยสง่เสรมิ
จุดอ่อนนี้ 

2. มกีารสง่ขอ้มลูขา่วสารใหก้บับุคลากร แต่บุคลากรไมค่่อยสนใจอ่านกนั 
3. ควรมกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิความสามคัค/ีการท างานเป็นทมีทีบุ่คลากรสว่นใหญ่ไดม้สีว่นร่วมจรงิๆ ไม่ปฏเิสธการ

เขา้ร่วมกจิกรรม 
 

งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
กรกฎาคม 2559 


