
 

คณะศลิปศาสตร ์จดัใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรเป็นประจําทุกปี เพื่อวดัระดบัความ

พงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอภาพรวมการบรหิารจดัการคณะ ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

2. ดา้นการบรหิาร 

3. ดา้นตําแหน่งงาน 

4. ดา้นสวสัดกิาร 

5. ดา้นอื่นๆ 

ในการน้ี คณะฯ ไดจ้ดัทําแบบสอบถามใหก้บับุคลากร เพื่อประเมนิความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากร โดย

ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรที่ปฏบิตัิงานจรงิในคณะฯ ในรอบปีงบประมาณ 2559 จํานวน 70 ฉบบั  และ

ไดร้บักลบัคนืมาจํานวน 47 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 67.14 ผลการสาํรวจพบว่า สถานภาพของบุคลากรคณะศลิปศาสตรส์่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ  63.83  และทาํงานอยูใ่นสายสนบัสนุน คดิเป็น รอ้ยละ 57.44 

ดา้นการประเมนิความพงึพอใจของครัง้น้ี คณะฯ ไดใ้ชห้ลกั scale 5 ระดบั เป็นเกณฑใ์นการวดัความพงึพอใจของ

บุคคลากรคณะศลิปศาสตร ์ซึง่การแปลความหมายค่าเฉลีย่ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

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 ดงัตารางขา้งล่างน้ี 

 

ตาราง 1 ด้านสภาพแวดลอ้ม 

หวัข้อ X  แปลความ 

1.1 สถานทีท่าํงาน 4.30 มาก 

1.2 บรรยากาศในการทาํงาน 4.14 มาก 

1.3 เพื่อนร่วมงาน 4.21 มาก 

1.4 อุปกรณ์/ครุภณัฑม์คีวามทนัสมยัและเอือ้ต่อการทาํงาน 3.95 มาก 

รวม 4.15 มาก 

 

 

สรปุผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของบคุลากรคณะศิลปศาสตร ์ 

ประจาํปี 2559 

 



 

ตาราง 2  ด้านการบริหาร 

หวัข้อ X  แปลความ 

2.1 รปูแบบการบรหิารจดัการแบบรวมศนูยข์องคณะฯ มปีระสทิธภิาพ 3.74 มาก 

2.2 นโยบายการบรหิารจดัการมคีวามชดัเจน 3.91 มาก 

2.3 ผูบ้รหิารมคีวามโปร่งใสในการบรหิารจดัการ 4.07 มาก 

2.4 ผูบ้รหิารมคีวามยุตธิรรม/ความเทีย่งธรรมในการปฏบิตังิาน 4.02 มาก 

2.5 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการบรหิารงาน 4.33 มาก 

2.6 ผูบ้รหิารมคีวามน่าเชื่อถอื 4.30 มาก 

2.7 การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของบคุลากรในคณะฯ 3.81 มาก 

2.8 การเปิดโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ 4.09 มาก 

รวม 4.03 มาก 

  

ตาราง 3  ด้านสวสัดิการ 

หวัข้อ X  แปลความ 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงานของบุคลากร 4.30 มาก 

3.2 สวสัดกิารทีจ่ดัใหก้บับุคลากรของคณะฯ 4.14 มาก 

3.3 คุณภาพชวีติในการทาํงานของบุคลากรในคณะฯ 4.02 มาก 

3.4 การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของบคุลากรประจาํปีงบประมาณ 4.00 มาก 

3.5 เงนิตอบแทนประจาํปี (Bonus) 4.07 มาก 

3.6 กจิกรรม/โครงการทีเ่สรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจของบุคลากร 3.58 มาก 

รวม 4.02 มาก 

 

ตาราง 4  ด้านตาํแหน่งงาน 

หวัข้อ X  แปลความ 

4.1 ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 4.37 มาก 

4.2 โอกาสและความกา้วหน้าในสายงาน 4.12 มาก 

4.3 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 4.33 มาก 

4.4 ค่าตอบแทน/เงนิเดอืนมคีวามเหมาะสมกบัตําแหน่งงาน 4.30 มาก 

4.5 การเปิดโอกาสในการเพิม่พนูความรู ้ 4.53 มากทีส่ดุ 

4.6 ความทุ่มเทและการอุทศิตนในการทาํงานของท่าน 4.51 มากทีส่ดุ 

รวม 4.36 มาก 

 

 

 



ตาราง 5 ด้านอ่ืนๆ 

หวัข้อ X  แปลความ 

5.1 ความสามคัคใีนหมูค่ณะ 3.81 มาก 

5.2 การมสีว่นร่วมในกจิกรรม 3.79 มาก 

รวม 3.80 มาก 

 

ตาราง 6 ภาพรวมระดบัความพึงพอใจ 

หวัข้อ X  แปลความ 

3.1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.15 มาก 

3.2 ดา้นการบรหิาร 4.03 มาก 

3.3 ดา้นสวสัดกิาร 4.02 มาก 

3.4 ดา้นตําแหน่งงาน 4.36 มาก 

3.5 ดา้นอื่นๆ 3.80 มาก 

รวม 4.07 มาก 

 

สรุปโดยภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.07)  ด้าน

ตาํแหน่งงานมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X  = 4.36) รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อม( X  = 4.15) และ ด้านท่ี

บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ด้านอ่ืนๆ  ( X  = 3.80) 

 ทัง้น้ีเมื่อนําภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรมาคิดเป็นค่าร้อยละจะได้เท่ากบั  

รอ้ยละ  81.40 

 

ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

1. น้องใหม่ควรมแีบบแผน รูปแบบ ขัน้ตอน การทํางานในงานทีต่นครองอยู่อย่างชดัเจน เท่าทีเ่หน็ปัจจุบนังาน

หลกัๆ งานรอง งานทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง งานทีก่า้วก่ายกนัไปมาเลยไมรู่ข้อบเขตของงานของตนทีช่ดัเจน 

2. อยากใหบุ้คลากรของคณะเขา้ใจบรบิทการทาํงานเพื่อตอบโจทยค์ณะ/มหาวทิยาลยัมากกวา่น้ี อาจตอ้งใชเ้วลา

ในการปรบัทศันคตแิละใหค้วามสาํคญักบัการสือ่สารและทาํงานเป็นทมี 

 

 

 

งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

กรกฎาคม 2560 
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