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สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 
บุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 

และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ส ารวจ ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้บริหาร 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
 

13 
 

43.3 
หญิง 17 56.7 
รวม 30 100 

อายุ   
 20-30 ปี 3 10.0 
 31-40 ปี 11 36.7 
 41-50 ปี 16 53.3 
 รวม 30 100 
การศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 6.7 
 ปริญญาตรี 16 53.3 
 ปริญญาโท 9 30.0 
 ปริญญาเอก 3 10.0 
 รวม 30 100 
สถานภาพ 
 อาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ 

 
4 

26 

 
13.3 
86.7 

รวม 30 100 
จากตารางท่ี ๑ พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 30 คน  

- เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 เป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.7 

- อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และต่ าที่สุดคืออายุ 20-30 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

- การศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาปริญญาโท 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และต่ า
ที่สุดคือต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
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- สถานภาพส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที ่จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมาเป็นอาจารย์ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  อยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 2.00 - 2.49  อยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (𝐗) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของ
ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ด้านการก าหนดทิศทางการท างานขององค์กร 

ประเด็นความคิดเห็น 𝐗 S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
อันดับ 

1. การก าหนดทิศทางการท างานขององค์กรมีความ
ชัดเจนและครอบคลุม 

3.17 1.177 ปานกลาง 2 

2. การก าหนดทิศทางขององค์กรให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

3.20 1.095 ปานกลาง 1 

3. การก าหนดทิศทางขององค์กรสามารถด าเนินการ
ได้จริงในทางปฏิบัติ 

3.03 1.033 ปานกลาง 3 

4. การระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตาม
ทิศทางขององค์กรมีความชัดเจน 

3.00 1.145 ปานกลาง 4 

5. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการก าหนด
ทิศทางขององค์กรอย่างเป็นระบบ 

2.90 1.125 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี่ย 3.06 1.115 ปานกลาง  
  

 จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้อ านวยการกองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการ
ก าหนดทิศทางการท างานขององค์กร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.115 
  
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (𝐗) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของ

ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากร
รับรู้ 
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ประเด็นความคิดเห็น 𝐗 S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
อันดับ 

1. การชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
องค์กรให้บุคลากรได้ทราบอย่างชัดเจน 

2.97 1.245 ปานกลาง 3 

2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สื่อสารโต้ตอบแบบ 
2 ทิศทาง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน 

2.80 1.215 ปานกลาง 4 

3. การทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง
ขององค์กรให้กับบุคลากรขององค์กร 

2.97 1.129 ปานกลาง 2 

4. การส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3.10 1.213 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 2.96 1.201 ปานกลาง  
  

 จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการสื่อสารและการสร้าง
ความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.201 
  
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (𝐗) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของ

ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 

ประเด็นความคิดเห็น 𝐗 S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
อันดับ 

1. การสร้างความผูกพันและความร่วมมือภายใน
องค์กรผ่านกระบวนการ 

3.10 1.242 ปานกลาง 3 

2. การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

3.00 1.287 ปานกลาง 5 

3. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความผูกพันในทุกระดับ 

3.17 1.234 ปานกลาง 2 

4. การมอบอ านาจในการตัดสินใจการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ 

3.30 1.149 ปานกลาง 1 

5. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร 

3.03 1.245 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.12 1.231 ปานกลาง  
  

 จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการสร้างบรรยากาศและการ
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มีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.231 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย (𝐗) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของ

ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้ความส าคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กร 

ประเด็นความคิดเห็น 𝐗 S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
อันดับ 

1. การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีมี
ความเป็นรูปธรรม 

2.97 1.217 ปานกลาง 3 

2. นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับค่านิยม วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรม
องค์กร 

3.10 1.213 ปานกลาง 1 

3. การสื่อสาร เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดีภายในองค์การมีความทั่วถึง 

2.93 1.202 ปานกลาง 4 

4. การบริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร 3.03 1.217 ปานกลาง 2 
5. การเปิดเผยและเปิดโอกาสให้บุคลากรตรวจสอบ

การบริหารงานได้ 
2.83 1.085 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี่ย 2.972 1.187 ปานกลาง  
  

 จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้ความส าคัญเรื่อง 
ธรรมาภิบาลขององค์กร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.972 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.187 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (𝐗) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของ

ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้บริหารในการด าเนินการ
เรื่องต่างๆ 

ประเด็นความคิดเห็น 𝐗 S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
อันดับ 

1. การปฏิบัติตัวต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน เป็น
ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

2.97 1.159 ปานกลาง 5 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์กรของผู้บริหาร 
และสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

3.03 1.189 ปานกลาง 1 

3. การชี้น าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

3.03 1.098 ปานกลาง 3 

4. การบริหารองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.00 1.203 ปานกลาง 4 
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5. การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร 3.03 1.098 ปานกลาง 2 
รวมเฉลี่ย 3.012 1.149 ปานกลาง  

  

 จากตารางท่ี 6 พบว่าความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กรของผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการเป็นตัวอย่างที่
ดี (Role Model) ของผู้บริหารในการด าเนินการเรื่องต่างๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.012 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.149 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


