รายงานผล
ความพึงพอใจ ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ
ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ
ของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รอบการประเมิ น
( กรกฎาคม – ธั น วาคม 2564)
คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ ้านจอมบึง
Contact :
1
 032-720551

คํานํา
รายงานผลความพึ งพอใจของผู รั บบริ การ ผู มาติ ดต อ ต อการปฏิ บั ติ งาน/ให บริ การ ของเจ าหน าที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทําขึ้นเพื่อนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามความตองการของผูมารับบริการ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมารับบริการ ผูมาติดตอ ไดแก บุคลากร เจาหนาที่ และอาจารย ที่เปนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง แลบุคคลภายนอก เชน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เปนตน
การประเมินผลความพึงพอใจในครั้งนี้ ผูจัดทําขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนสําคัญที่ทําใหการ
ดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ เรี ย บร อ ยไปด ว ยดี คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมูบานจอมบึง จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
31 ธันวาคม 2564
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บทที่ 1
บทนํา
ความนํา
การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏหมูบ านจอมบึง มีวัตถุ ประสงค เพื่อ นํ าผลการ
ประเมิน มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาการปฏิ บั ติ ง าน/การให บ ริ ก ารของคณะวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ใหดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการประเมิน
เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผู รั บบริ การ ผู มาติ ดต อ ต อการปฏิ บั ติ งาน/ให บริ การ ของเจ าหน าที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจของผู รับบริ การ ผูมาติดตอ ตอการปฏิ บัติงาน/ให บริ การ ของเจาหนาที่ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
พื้นที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ชวงเวลา : 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน
กลุ ม เป าหมาย : ผูมาติด ตอ ผูมารั บ บริ ก าร กับเจา หน า ที่ ค ณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

นิยามศัพทเฉพาะ
ผูรับบริการ หมายถึง ผูมาติดตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง ที่เปนบุคคลภายใน ไดแก บุคลากร เจาหนาที่ อาจารย และผูมาติดตอที่เปนบุคลากรภายนอก
เชน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน
เจาหนาที่ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่ใ นการ
สนับสนุนงานวิชาการของคณะ ตามภารกิจของหนวยงาน และตามงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีหนาที่
ในการใหบริการดานตาง ๆ แกผูมาติดตอ หรือมาขอรับบริการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง ที่มีหนาที่ในการดําเนินงาน และใหบริการดานตาง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการวิจัย และดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูเลขที่ 3 หมู 46 ตําบล
จอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุ รี จัดการศึกษาในระดับอุด มศึกษา เปดสอนในระดั บ ปริญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีไดมีการจัดการเรียนการสอนใน 4 คณะ กับ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ และเทียบเทาคณะ คือ วิทยาลัยมวยไทยและการแพทยแผนไทย
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บทที่ 2
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ
ของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกั บ
วิธีการดําเนินการ ดังนี้

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง โดยใชวิธีการสัมภาษณ
กอนแจกแบบสอบถาม จํานวน 42 คน

การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชประเมิน
การสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผูศึกษาสรางขึ้นใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวิธีการสรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้
1. ศึกษา คนควา แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. กําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะใชเปนแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุม
3. สรางแบบสอบถาม (Online) ใหครอบคลุมถึงขอบเขตเนื้อหาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว ใหผูบริหารหนวยงานตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอง
ของเนื้อหา และความถูกตองของการใชภาษา ตลอดจนแกไขปรับปรุงในสวนที่บกพรอง ใหมีความสมบู รณ
ยิ่งขึ้น เหมาะสม
5. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ประเภทผูมารับบริการ อายุ วิธีการ
ติดตอขอรับบริการ และประเภทงานที่มาติดตอ เปนแบบตรวจสอบรายการ (check-list)
ตอนที่ 2 คือความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งแบงออกเปน 10 ขอ คําถาม ประกอบดวย 1)
ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงายไมซับซอน 2) ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว 3) มีระบบการ
ใหบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน 4) เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น 5) เจาหนาที่มีความเอา
ใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 6) เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสและมีความเปนกันเอง 7) มีวัสดุ
7

อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียงพอ 8) สถานที่ใหบริการสะอาด สภาพแวดลอมดี
9) ไดรับบริการตรงตามความตองการ 10) ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) ตามวิธีของลิเครท (Likert’s Scale) ซึ่งเปนขอคําถามที่แสดงเจตคติหรือความรูสึกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด แบง
ออกเปน 5 สเกล 5 4 3 2 1 โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
5

คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด

4

คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับมาก

3
คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
2
คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
1
คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 คือ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการ ไดเปนแบบคําถามปลายเปด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูศึกษาแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง เฉพาะผูมีเคยมารับบริการ และที่เคยมาติดตอ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยการสัมภาษณกอน
แจกแบบสอบถาม พรอมทั้งอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษาและเนื้อ หาของแบบสอบถามให ผูตอบ
แบบสอบถามทราบ
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืน และนําแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณในแตละ
ขอ และนับจํานวนแบบสอบถามใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
3. ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับไปวิเคราะหทางสถิติตอไป
4. จัดทํารายงานสรุปผลการความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และรายงานตอผูบริหารหนวยงาน
ทราบ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
ผูศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชสถิติ ดังนี้
1. นํ าขอมู ลตอนที่ 1 ขอมู ลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. นําขอมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใชการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean)
8

และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนํ าค าเฉลี่ ยมาเที ยบกั บเกณฑ ในการแปลผล โดยใช เกณฑ กํ าหนด
ความหมายตามขอบเขตของคาเฉลี่ย ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 182) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
3. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการแปลผลมาเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคาเฉลี่ยนอยที่สุด
4. นําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage) พรอมเรียงลําดับ และนําเสนอเปนรายขอ
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บทที่ 3
ผลการประเมิน
การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 42 คน ผูศึกษาไดวิเคราะห
ขอมูลเพื่อแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยนํามาแสดงในรูปแบบ
ตารางและคําบรรยายประกอบ และไดเสนอการผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับหัวขอ

การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชสถิติวิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยการหาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบพรอมคําบรรยาย โดยจําแนกเปน 3 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมู ลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํ านวน 42 คน โดยจํ าแนกเป น เพศ ประเภท
ผูมารับบริการ อายุ วิธีการติดตอขอรับบริการ และประเภทงานที่มาติดตอ ผูศึกษาใชการแจกแจงความถี่ และ
หาคารอยละ ดังแสดงไวในตาราง 1-5
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ตาราง 1 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน
หญิง
28
ชาย
14
รวม
42

รอยละ
66.70
33.30
100.00

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 66.70 เปนเพศชาย จํานวน
14 คน คิดเปนรอยละ 33.30
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทผูมารับบริการ
ประเภทผูมารับบริการ
จํานวน
รอยละ
นักศึกษา
33
78.60
ขาราชการ/อาจารย
9
21.40
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคคลภายนอก
รวม
42
100.00
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามประเภทผูมารับบริการ พบวา สวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 78.60
เปนขาราชการ/อาจารย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.40
ตาราง 3 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
21-30 ป
29
31-40 ป
5
ไมเกิน 20 ป
4
มากกวา 40 ปขึ้นไป
4
รวม
42

รอยละ
69.00
11.90
9.50
9.50
100.00

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 69.00 ระหวาง
31-40 ป จํ านวน 5 คน คิด เป นรอ ยละ 11.90 คน ไมเกิน 20 ป จํานวน 4 คน คิด เปน รอ ยละ 9.50
และมีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.50
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ตาราง 4 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการติดตอขอรับบริการ
วิธีการติดตอขอรับบริการ
จํานวน
รอยละ
ติดตอดวยตนเอง
27
64.30
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
23.80
ผานโทรศัพท
5
11.90
หนังสือราชการ
รวม
42
100.00
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามวิธีการติดตอขอรับบริการ พบวา สวนใหญติดตอดวยตนเอง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
64.30 ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.80 และโทรศัพท จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 11.90
ตาราง 5 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงานที่มาติดตอ
วิธีการติดตอขอรับบริการ
จํานวน
รอยละ
งานกิ จกรรมนั กศึ กษา เช น ขอตรวจสอบรายชื่ อการเข าร วมกิ จกรรม/
21
50.00
ทุนการศึกษา/การเขียนโครงการ/ขอจัดตั้งชุมนุม ฯลฯ
งานธุรการ เชน ขอใหออกหนังสือราชการ/ขอรับหนังสือราชการก/ขออนุญาต
15
35.70
ใชหองประชุม/ขอรับแบบฟอรมตางๆ
งานวิชาการ เชน เปด-ปด หมูเรียน/ขอหนังสือติดตอสถานที่ฝกงาน/ติดตอ
15
35.70
สอบถามเกรด ฯลฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานบุคคล เชน ขอคําแนะนําดานการกรอก
8
19.00
ขอมูล che qa online/การกรอกขอมูลภาระงาน/ขอรับคําแนะนําดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ
งานการเงินและพัสดุ เชน ขอคํ าแนะนํ า ระเบียบ และขั้นตอนการซื้อจ าง7
16.70
เบิกจาย/การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ/สอบถาม งปม.คงเหลือ ฯลฯ
งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางชีววิทยา
6
14.30
อื่น ๆ โปรด ระบุ
4
9.50
งานโสตทั ศนู ปกรณ เช น ติ ดต อยื ม-คื นอุ ปกรณ การเรี ยน/ติ ดต อขอซ อม
3
7.10
คอมพิวเตอร
งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางเคมี
3
7.10
งานหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางฟสิกส
3
7.10
รวม
42
100.00
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอ มูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ประเภทงานที่มาติดตอ พบวา สวนใหญคือ งานกิจกรรมนักศึกษา เชน ขอตรวจสอบรายชื่อการเขารวมกิจกรรม/
ทุนการศึกษา/การเขียนโครงการ/ขอจัดตั้งชุมนุม ฯลฯ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ50.00 รองลงมาคือ งานธุรการ
เชน ขอใหออกหนังสือราชการ/ขอรับหนังสือราชการก/ขออนุญาตใชหองประชุม/ขอรับแบบฟอรมตางๆ จํานวน 15
คน คิดเปนรอยละ 35.70 งานวิชาการ เชน เปด-ปด หมูเรียน/ขอหนังสือติดตอสถานทีฝ่ กงาน/ติดตอสอบถามเกรด
ฯลฯ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 35.70 งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานบุคคล เชน ขอคําแนะนําดานการ
กรอกขอมู ล che qa online/การกรอกขอมู ลภาระงาน/ขอรั บคําแนะนํ าดานการประกั นคุ ณภาพการศึกษา ฯลฯ
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
19.00 งานการเงิ นและพั สดุ เช น ขอคํ าแนะนํ า ระเบี ยบ และขั้ นตอนการ
ซื้อจาง-เบิกจาย/การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ/สอบถาม งปม.คงเหลือ ฯลฯ จํานวน 7 คิดเปนรอยละ 16.70 งานบริการ
หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางชีววิทยา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 14.30 งานอื่น ๆ
จํ านวน 4 คน คิ ดเป นร อยละ 9.50 งานโสตทั ศนู ปกรณ เช น ติ ดต อยื ม-คื นอุ ปกรณ การเรี ยน/ติ ดต อขอ
ซ อมคอมพิ วเตอร จํ านวน 3 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 7.10 งานบริ การห อ งปฏิ บั ติ การด านวิ ทยาศาสตร
ดานหองปฏิบัติการทางเคมี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.10 และงานหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร
ดานหองปฏิบัติการทางฟสิกส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.10

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 42 คน โดยแบงออกเปน 10 ขอ คําถาม
ประกอบดวย 1) ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงายไมซับซอน 2) ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ ว
3) มีระบบการใหบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกั น 4) เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสั ยไดตรงประเด็น 5)
เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 6) เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสและมีความ
เปนกันเอง 7) มีวัสดุ อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียงพอ 8) สถานที่ใหบริการ
สะอาด สภาพแวดลอมดี 9) ไดรบั บริการตรงตามความตองการ 10) ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ โดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําคาเฉลี่ยที่ไดไปแปลผล และมาเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหา
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังแสดงไวในตาราง 6
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร ผูมาติด ตอ ตอ การ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ประเด็นคําถาม
1.ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงาย ไมซับซอน
2.สถานที่ใหบริการ สะอาด สภาพแวดลอมดี
3.ไดรับบริการตรงตามความตองการ
4.ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ
5.ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว
6.เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
7.มีวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ในการใหบริการ
อยางเพียงพอ
8.มีระบบการใหบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน
9. เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีความเปนกันเอง
10.เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ

คาเฉลี่ย
4.12
4.12
4.07
4.07
4.02
4.02
4.02

S.D.
0.86
0.89
1.02
1.02
0.98
1.00
1.02

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.00
3.90

0.88
1.17
1.01

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พบวาผูรับบริการพึงพอใจในขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจ
งายไมซับซอนอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.12) สถานที่ใหบริการ สะอาด สภาพแวดลอมดีอยูในระดับมาก
( x̄ = 4.12) ไดรับบริการตรงตามความตองการอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.07) ไดรับบริการอย างมี
คุณภาพอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.07) ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็วอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.02)
เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็นอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.02) มีวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก ในการใหบริการอยางเพียงพออยูใ นระดับมาก( x̄ = 4.02) 8.มีระบบการใหบริการที่
เสมอภาคเทาเทียมกันอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.00) เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีความ
เปนกันเองอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.00) และเจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการอยู
ในระดับมาก ( x̄ = 3.90)
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ผูศึกษาไดสรุปประเด็นภาพรวมไดดังนี้
ตาราง 7 จํานวนและคารอยละขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
ไมมีขอเสนอแนะ
26
61.90
การบริการไดรับความใสใจทุกครั้งที่มีการติดตอประสานงาน
10
23.80
ควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ
2
4.70
ใหท่วั ถึง และวองไว
ควรจัดสถานที่ใหนาอยูแ ละสวยงาม
1
2.40
ควรพูดจาไพเราะ และยิ้มแยมในการใหบริการ
1
2.40
บริการลาชาบางเรื่อง และตอบขอซักถามไมตรงบางประเด็น
1
2.40
ควรมีการแจงขอมูลชั่วโมงกิจกรรมใหนักศึกษาทราบเปนระยะ ๆ
1
2.40
รวม
42
100.00

15

