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ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ของส่วนราชการตอ่การด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของจังหวัดเชียงใหม่  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได้ท าการประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจ โดยไดแ้จก 
แบบส ารวจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่  33 หน่วยงาน  
จ านวน 55 ชุด เพ่ือให้ความเห็นในประเด็นการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท าการส ารวจตามแบบส ารวจ ๔ ด้าน ทั้งนี้ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน 46 ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.64 ของจ านวนแบบส ารวจทั้งหมด 

 การค านวณค่าสถิติ เพ่ือประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจฯ โดยการหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
ส าหรับค่าเฉลี่ย จากแบบส ารวจที่ก าหนดระดับความคิดเห็นลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  ๕ ระดับ และก าหนดแปลความหมายค่าคะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ ๕ (๔.๒๑ – ๕.๐๐)    หมายถึง     พอใจมากที่สุด 
 ระดับ ๔ (๓.๔๑ – ๔.๒๐) หมายถึง     พอใจมาก 
 ระดับ ๓ (๒.๖๑ – ๓.๔๐) หมายถึง     พอใจปานกลาง 
 ระดับ ๒ (๑.๘๑ – ๒.๖๐) หมายถึง     พอใจน้อย 
 ระดับ ๑ (๑.๐๐ – ๑.๘๐) หมายถึง     พอใจน้อยที่สุด 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของจังหวัดเชียงใหม่  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ปรากฏดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 46 คน  เป็น
เพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของ
ผู้ให้ความเห็นทั้งหมด และเป็นเพศหญิง จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด 
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน ๓1 คน คิดเป็นร้อยละ 
๖7.39 ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด พนักงานราชการ 
จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของผู้ให้
ความเห็นทั้ งหมด  และลูกจ้าง จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิที ่๑ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามประเภท  
                ผู้รับบริการ 
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2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน  มีค่าเฉลี่ย ๔.๐7 ระดับความพึงพอใจมาก  
คิดเป็นร้อยละ ๘0.92 ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด  จ าแนกด้านต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
   

ตำรำงที ่ 1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ     

รำยกำร/กำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 
ร้อยละ 

๑. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร    
    ๑.๑ ชัดเจนเข้าใจง่าย ๔.09 มาก 81.74 
    ๑.๒ สะดวกรวดเร็ว 3.7๒ มาก 74.35 
    ๑.๓ ติดตามเรื่องง่าย ๔.09 มาก 81.74 
    ๑.๔ ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 3.83 มาก 76.52 

รวมเฉลี่ย 3.93 มำก 78.59 
๒. ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร    
    ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ ๔.30 มากที่สุด 86.09 
    ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีเต็มใจและพร้อมให้บริการ ๔.26 มากที่สุด 85.22 
    ๒.๓ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๔.20 มาก 83.91 
    ๒.๔ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการ ๔.20 มาก 83.91 
    ๒.๕ เจ้าหน้าที่ให้บริการเท่าเทียมกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒0 มาก 83.91 

รวมเฉลี่ย ๔.23 มำกที่สุด  84.61 
๓. ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
    ๓.๑ มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายช่องทาง ๓.๘๐ มาก 76.09 
    ๓.๒ มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ 3.96 มาก 79.13 
    ๓.๓ สถานท่ีบริการสะดวกสะอาดเรียบร้อย ๔.0๒ มาก 80.43 
    ๓.๔ อุปกรณเ์ครื่องมือการสื่อสารมีคณุภาพ ๔.๐4 มาก 80.87 

รวมเฉลี่ย 3.96 มำก 79.13 
๔. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของกำรให้บริกำร    
   ๔.๑ ไดร้ับบริการตรงตามความต้องการ ๔.15 มาก 83.04 
   ๔.๒ ได้รับการประสานงานและบริการที่ครบถ้วนถูกต้อง ๔.22 มากที่สุด 74.35 
   ๔.๓ มีความชัดเจนในการให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ๔.๑7 มาก 83.48 

รวมเฉลี่ย ๔.๑8 มาก 80.29 
รวมเฉลี่ย ๔ ด้ำน ๔.๐7 มำก 80.92 

           

จากผลการส ารวจในตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน  
โดยมีระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้  

2.1 ควำมพึงพอใจ    ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน  มีค่าเฉลี่ย ๔.๐7 ระดับความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘0.92 ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด   
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๑) ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร  ได้ค่าเฉลี่ย 3.93 ระดับความ 
พึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 78.59 ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด   

๒) ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  ได้ค่าเฉลี่ย ๔.23 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ ๘4.61 ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด 

๓) ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ได้ค่าเฉลี่ย 3.96 ระดับความพึงพอใจมาก   
คิดเป็นร้อยละ 79.13 ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด 

๔) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของกำรให้บริกำร ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑8 ระดับความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘0.29  ของผู้ให้ความเห็นทั้งหมด 

แผนภำพที ่๑ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ   
   

 

 
 
 
 ส ำหรับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประเด็นย่อย จากข้อค าถามในการส ารวจทั้งหมด   
๑๖ ประเด็น  ปรากฏว่า  

๑) ประเด็นที่มีควำมพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วย
ความสุภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.3๐ นับเป็นก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการที่ดีต่อไป  

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 
4.07

(80.92%)

ผู้ให้บริกำร

4.23 
(84.61%)

สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก

3.96
(79.13%)

คุณภำพกำร
ให้บริกำร

4.18
(80.29%)

กระบวนกำร

(3.93)
(78.59%)

mailto:chiangmai.hrm@gmail.com


๕ 
 

สรุปรายงานโดย...กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่ e-mail : chiangmai.hrm@gmail.com 

๒) ประเด็นทีค่วำมพึงพอใจอยู่ในระดับต่ ำสุด คือ ด้านสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.72 จะเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาช่องทางการให้บริการต่อไป 
 

แผนภำพที่ ๒ ผลการส ารวจความพึงพอใจประเด็นย่อย 
 
 
 

 

 

 2.๒ ควำมไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง  ปรากฏดังนี้ 

๑) ควำมไม่พึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร    
(1) แฟ้มเสนอใช้เวลานาน ซึ่งท าให้ราชการได้รับความเสียหาย   

๒) ควำมพงึพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร        -ไม่มี- 
๓) ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      -ไม่มี- 
๔) ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพของกำรให้บริกำร  -ไม่มี-  
  

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ/ ควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำร  มีดังนี ้  

1) ขั้นตอนตรวจเอกสาร นานไปหน่อย  แต่พอเข้าใจได้ว่าต้องตรวจหลายหน่วยงาน  แต่ถ้า
เรียงล าดับส่งก่อนตรวจก่อนตามล าดับ จะดีมาก ส่วนเรื่องอ่ืนๆ งานบุคคลให้บริการดีมาก ประทับใจ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องและให้ค าปรึกษา 

2) อยากให้มีคนช่วยดูแฟ้มของหน่วยงานเพิ่ม เพ่ือความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
3) ควรปรับปรุงขั้นตอนการตรวจแฟ้มและเสนอแฟ้มห้องผู้ว่าฯ ให้เร็วขึน้ 
 
 
 

สะดวกรวดเร็ว 

เจ้าหน้าท่ี

ให้บริการ 

ด้วยความสุภาพ 

๓.๗๒ 

๔.๓๐ 
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ผนวก 
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