
เก็บขอ้มูลเดือน มีนาคม 2557

สรุปผลความพึงพอใจ ความตอ้งการ ความคาดหวงั 

ของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปีงบประมาณ 2557



ขอ้มูลจาก 

  นักศกึษาปริญญาตรี 1,180 คน  นักศกึษาปริญญา

โท  679 คน  นักศกึษาปริญญาเอก  558 คน  

  รวมจาํนวน  2,417 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา 

966 คน   คิดเป็นร้อยละ 39.97   

  ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี



ความตอ้งการของนกัศึกษา ค่าเฉลีย

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 4.13

(มาก)

2. ดา้นความรูแ้ละปัญญา 4.39

(มาก)

3. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การสือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

4.25

(มาก)

4. ดา้นการศึกษาต่อ/ไดง้านทํา 4.05 

(มาก)

รวมทุกดา้น 4.21

(มาก)



ความคาดหวงัของนกัศึกษา ค่าเฉลีย

1. คาดหวงัใหค้ณะมีอาจารยซึ์งสามารถปรึกษาไดท้งั

วิชาการและเรืองอืนๆ

4.41

(มาก)

2. คาดหวงัใหค้ณะดูแลเรืองความปลอดภยั ชีวอนามยั

และสิงแวดลอ้ม

4.30

(มาก)

3. คาดหวงัใหค้ณะมีทุนสนบัสนุนนกัศึกษาทีขาดแคลน 4.38 

(มาก)

4. คาดหวงัใหค้ณะมีการสนบัสนุนใหมี้ประสบการณ์

ต่างประเทศ 

4.46

(มาก)

5. คาดหวงัใหค้ณะมีตําราและอุปกรณก์ารศึกษาที

ทนัสมยัและพอเพยีง

4.46 

(มาก)

รวมทุกขอ้ 4.40

(มาก)



ผลรวมความพงึพอใจของนกัศึกษา ค่าเฉลีย

1. ดา้นความพงึพอใจต่อคุณภาพบริการหอ้งสมุด

สตางค ์มงคลสุข และแหล่งเรียนรูอื้นๆ* 

3.82

(มาก)

2. ดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการดา้นกายภาพ**** 3.57

(มาก)

3. ดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการสิงอํานวยความ

สะดวกทีจําเป็นอืนๆ

3.50

(ปานกลาง)

4. ดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการระบบ

สาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยั **

3.74

(มาก)

5. ดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหคํ้าปรึกษาและ

บริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร ***

3.67

(มาก)

รวมทุกดา้น 3.67

(มาก)



ความไม่พงึพอใจ
โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 3 ขอ้ ดงันี  

ลาํดบัท ี1 ความเพียงพอของจุดเชือมต่ออนิเตอร์เนต็

ลาํดบัท ี2 การจัดบริการด้านอาหาร

ลาํดบัท ี3 การบริการด้านสนามกฬีา



เก็บขอ้มูลเดือน มีนาคม 2557

สรุปผลความพึงพอใจ ความตอ้งการ ความคาดหวงั 

ของผูป้ฏิบติังานคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปีงบประมาณ 2557



ขอ้มูลจาก 
ผู้ปฏบิัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ 278 คน 

สายสนับสนุน 394 คน รวม 672 คน 

ไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา

สายวิชาการ 69 คน 

สายสนบัสนุน 203 คน 

ไม่ระบุ 61 คน 

รวม  333 คน  คิดเป็น ร้อยละ 49.55



ความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน



ความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน ค่าเฉลีย

1. ความกา้วหนา้ตามสายงาน 3.68

(มาก)
2. ความยุติธรรม 3.79

(มาก)
3. การไดร้บัการสอนงาน พฒันาทกัษะภายใน

คณะฯ
3.65

(มาก)

4. สถานที/อุปกรณส์นบัสนุนการปฏิบติังาน 3.72

(มาก)
5. ความปลอดภยัในการทํางาน** 3.88

(มาก)



ความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน ค่าเฉลีย

6. การไดร้บัมอบหมายงานตามหนา้ทีที

รบัผดิชอบ***
3.84

(มาก)
7. ความมนัคงในการปฏิบติังาน * 4.02

(มาก)
8. ความสมดุลยข์องการปฏิบติังานกบัการดําเนนิ

ชีวิต
3.77

(มาก)

9. ระบบและกระบวนการทํางานทีดี 3.79

(มาก)

รวมทุกดา้น 3.79

(มาก)



ความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน



ความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน ค่าเฉลีย

1. การไดร้บัยกย่องเมือมีผลงานดี 3.50
(ปานกลาง)

2. การเขา้ถงึผูบ้ริหาร 3.27
(ปานกลาง)

3. โบนสัพิเศษ 3.20
(ปานกลาง)

4. การไดร้บัการสนบัสนุน เช่น ทุนต่างๆ 3.45
(ปานกลาง)

5. มีความสุขในการทํางาน* 3.94

(มาก)



ความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน ค่าเฉลีย

6. มีหวัหนา้งานและเพอืนร่วมงานทีดี** 3.89

(มาก)

7. การไดร้บัความกา้วหนา้สู่ตําแหน่งบริหารภายใน

คณะฯ (หวัหนา้หน่วย / หวัหนา้งาน / ผูช่้วยคณบดี)

2.95

(ปานกลาง)

8. การไดร้บัการพฒันาทกัษะระดบัมหาวิทยาลยั / 

องคก์รภายนอกและมุ่งสู่สากล

3.43

(ปานกลาง)

9. สวสัดิการเพอืตนเองและครอบครวั*** 3.73

(มาก)

10. สวสัดิการกรณีฉุกเฉิน 3.64

(มาก)

รวมทุกขอ้ 3.50

(ปานกลาง)



ผลรวมความพงึพอใจของผูป้ฏิบติังาน



ผลรวมความพงึพอใจของผูป้ฏิบติังาน รวม

1. สภาพแวดล้อมโดยทวัไป เช่น อาคารสถานท ีห้อง

ทาํงาน วัสดุอุปกรณ์ มีความสะดวกสบาย**

3.57

(มาก)

2. บรรยากาศการทาํงานโดยรวม ทงัเรืองสถานท ีงานที

ทาํ และเพือนร่วมงาน *

3.60

(มาก)

3. สวัสดกิารโดยรวมทจีัดให้ เช่น การศึกษา รักษาพยาบาล เงิน

กู้ยืม ช่วยเหลือกรณภีัยพิบตัิ

3.38

(ปานกลาง)

4. การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทดัเทยีมกนั
3.00

(ปานกลาง)

5. การสร้างบรรยากาศของความสขุในการทาํงาน
3.14

(ปานกลาง)



ผลรวมความพงึพอใจของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) รวม

6. การประชาสมัพันธผ์ลงานทไีด้รับรางวัลทงั

ภายในและภายนอกคณะฯ

3.34

(ปานกลาง)

7. การช่วยจัดทาํเอกสารการขอรับรางวัลและ

ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล 

2.93
(ปานกลาง)

8. การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ

แก่ผู้ได้รับรางวัล/ผู้ทุ่มเทให้กบัการปฏบัิติงาน

2.94
(ปานกลาง)

9. การสนับสนุนผู้ปฏบัิติงานทุกระดับ ในการ

ขอรับรางวัลและทุนต่างๆ

3.06
(ปานกลาง)

10. การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส

แสดงความคิดเหน็และร่วมมือในการทาํงาน

3.08
(ปานกลาง)



ผลรวมความพงึพอใจของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) รวม

11. การมีช่องทางการสือสารหลายช่องทางระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.20

(ปานกลาง)

12. การมีช่องทางการสือสารหลายช่องทางระหว่าง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนั
3.29

(ปานกลาง)

13. การป้องกนัดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยมี

สวสัดิการตรวจเช็คสุขภาพประจําปี 
3.54
(มาก)

14. การสนบัสนุนดา้นสถานทีออกกําลงักาย 3.12

(ปานกลาง)

ค่าเฉลียความพงึพอใจโดยรวม
3.23

(ปานกลาง)

ค่าเฉลียความพงึพอใจโดยรวม(ยกเวน้ขอ้ 7)
3.25

(ปานกลาง)



ผลรวมความพงึพอใจของผูป้ฏิบติังาน สายวิชาการ สายสนบัสนุน

1. สภาพแวดล้อมโดยทวัไป เช่น อาคารสถานท ี

ห้องทาํงาน วัสดุอปุกรณ ์มคีวามสะดวกสบาย

3.72

(มาก)

3.73 

(มาก)

2. บรรยากาศการทาํงานโดยรวม ทงัเรืองสถานท ี

งานททีาํ และเพือนร่วมงาน 

3.87 

(มาก)

3.70 

(มาก)

3. สวัสดกิารโดยรวมทจีัดให้ เช่น การศึกษา 

รักษาพยาบาล เงินกู้ยืม ช่วยเหลือกรณภียัพิบตัิ

3.64

(มาก)

3.46

(ปานกลาง)

4. การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอ

ภาคทดัเทยีมกนั

3.38

(ปานกลาง)

3.04

(ปานกลาง)

5. การสร้างบรรยากาศของความสขุในการทาํงาน
3.35

(ปานกลาง)

3.25

(ปานกลาง)



ผลรวมความพงึพอใจของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) สายวิชาการ สาย

สนบัสนุน

6. การประชาสมัพันธผ์ลงานทไีด้รับรางวัลทงัภายใน

และภายนอกคณะฯ

3.80**

(มาก)

3.38

(ปานกลาง)

7. การช่วยจัดทาํเอกสารการขอรับรางวัลและ

ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล 

3.26
(ปานกลาง)

2.99

(ปานกลาง)

8. การพิจารณาความดคีวามชอบเป็นกรณพิีเศษแก่ผู้

ได้รับรางวัล/ผู้ทุ่มเทให้กบัการปฏบิตังิาน

3.29
(ปานกลาง)

2.99

(ปานกลาง)

9. การสนับสนุนผู้ปฏบิตังิานทุกระดบั ในการขอรับ

รางวัลและทุนต่างๆ

3.43
(ปานกลาง)

3.10
(ปานกลาง)

10. การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้มโีอกาส

แสดงความคดิเหน็และร่วมมอืในการทาํงาน

3.20
(ปานกลาง)

3.22
(ปานกลาง)



ผลรวมความพงึพอใจของผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) สาย

วิชาการ

สาย

สนบัสนุน

11. การมีช่องทางการสือสารหลายช่องทางระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.28

(ปานกลาง)

3.33

(ปานกลาง)

12. การมีช่องทางการสือสารหลายช่องทางระหว่าง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนั

3.54

(มาก)

3.43

(ปานกลาง)

13. การป้องกนัดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยมีสวสัดิการ

ตรวจเช็คสุขภาพประจําปี 

3.75

(มาก)

3.72

(มาก)

14. การสนบัสนุนดา้นสถานทีออกกาํลงักาย 3.46

(ปานกลาง)

3.21

(ปานกลาง)

ค่าเฉลียความพึงพอใจโดยรวม

3.50

(ปานกลาง)

3.32

(ปานกลาง)

ค่าเฉลียความพึงพอใจโดยรวม(ยกเวน้ขอ้ 7)
3.52

(มาก)

3.35

(ปานกลาง)





ความไม่พงึพอใจของ สายวชิาการ
โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 3 ขอ้ ดงันี  
ลาํดับท ี1   สวัสดิการโดยรวมทจัีดให้ เช่น การศึกษา รักษาพยาบาล เงินกู้ยืม 

ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ และการสนับสนุนด้านสถานทอีอกกาํลังกาย

ลาํดับท ี2   การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทดัเทยีมกนั, การ

มีช่องทางการสอืสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ลาํดับท ี3   การสร้างบรรยากาศของความสขุในการทาํงาน



ความไม่พงึพอใจของ สายสนบัสนุน
โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 3 ขอ้ ดงันี  
ลาํดับท ี1  สวัสดิการโดยรวมทจัีดให้ เช่น การศึกษา รักษาพยาบาล เงิน

กู้ยืม ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ

ลาํดับท ี2  การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ได้รับรางวัล/

ผู้ทุม่เทให้กบัการปฏบัิติงาน และการสนับสนุนด้านสถานทอีอกกาํลังกาย

ลาํดับท ี3  การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทดัเทยีมกนั และ

การป้องกนัดูแลสขุภาพของบุคลากร โดยมีสวัสดิการตรวจเชค็สขุภาพ

ประจาํปี


