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คณะวิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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คํานํา
รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบ ริการ ของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม
2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัด ทําขึ้นเพื่อ นําผลการประเมิน มาปรับ ปรุงการปฏิบัติงาน/การให
บริก ารของคณะฯ ใหมีป ระสิท ธิภาพ และเปนไปตามความตอ งการของผูมารับ บริก าร โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมารับบริการ ผูมาติดตอ ไดแก บุคลากร เจาหนาที และอาจารย ที่เปนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง แลบุคคลภายนอก เชน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เปนตน
การประเมินผลความพึงพอใจในครั้งนี้ ผู จัดทําขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนสําคั ญที่ทําใหการ
ดําเนินการ สําเร็จเรียบรอยไปดวยดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา น
จอมบึง จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโนโลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
30 มิถุนายน 2564
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บทที่ 1
บทนํา
ความนํา
การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู บานจอมบึง มีวัตถุประสงคเพื่ อนํ าผลการ
ประเมิ นมาปรั บปรุ งและพั ฒนาการปฏิ บั ติ งาน/การใหบริการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการประเมิน
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
พื้นที่ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ชวงเวลา : 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน
กลุ มเปาหมาย: ผู มาติดตอ ผูมารั บบริการกั บเจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

นิยามศัพทเฉพาะ
ผูรับบริการ หมายถึง ผูมาติดตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน จอมบึง
ที่เปนบุ คคลภายใน ไดแก บุ คลากร เจาหนาที่ อาจารย และผูมาติ ดตอที่ เปนบุ คลากรภายนอก เชน นั กศึ กษา
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน
เจาหนาที่ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่ในการ สนับสนุนงาน
วิชาการของคณะ ตามภารกิจของหนวยงาน และตามงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีหนาที่
ในการใหบริการดานตาง ๆ แกผูมาติดตอ หรือมาขอรับบริการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ที่มีหนาที่ในการดําเนินงาน และใหบริการดานตาง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน จอมบึง ไดแก
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการวิจัย และดานการทํ านุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หมายถึง สถาบันการศึกษาทีตั้งอยูเ ลขที 3 หมู 46 ตําบล
จอมบึ ง อํ าเภอจอมบึ ง จั งหวั ด ราชบุ รี จั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เปด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีไดมีการจัดการเรียนการสอนใน 4 คณะ กับ 1 วิทยาลัย
ไดแ ก คณะครุ ศ าสตร คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั ง คมศาสตร คณะ
วิทยาการ จัดการ และเทียบเทาคณะ คือ วิทยาลัยมวยไทยและการแพทยแผนไทย
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บทที 2
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
การศึกษาในครังนี เปนการศึกษาความพงึ พอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ
ของเจาหนาทีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยมีรายละเอียดเกียวกับ
วิธีการดําเนินการ ดงนี

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครังนีผูศึกษาไดทําการเลือกตัวอยางจากผูมารับบริการแบบเจาะจงโดยใชวิธี
การสัมภาษณกอนแจกแบบสอบถาม จํานวน 41 คน

การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชประเมิน
การสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวิธีการสรางเครือ่ งมือ ดังตอไปนี้
1. ศึกษา คนควา แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. กําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะใชเปนแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุม
3. สรางแบบสอบถาม (Online) ใหครอบคลุมถึงขอบเขตเนื้อหาใหเปนไปวัตถุประสงคของการศึกษา
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูบริหารหนวยงานตรวจสอบความเหมาะสมความถูกตอง
ของเนื้อหา และความถูกตองของการใชภาษา ตลอดจนแกไขปรับปรุงในสวนที่บกพรอง ใหมีความสม
บูรณ ยิ่งขึ้น เหมาะสม
5.นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย
ลักษณะของเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาในครงั นี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ประเภทผูมารับบริการ อายุ วิธีการ
ติดตอขอรับบริการ และประเภทงานที่มาติดตอ เปนแบบตรวจสอบรายการ (check-list)
ตอนที่ 2 คื อ ความพึ งพอใจของผู รับบริการ ผู มาติ ดตอ ตอการปฏิ บั ติ งาน/ใหบริ การของเจาหน าที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งแบงออกเปน 10 ขอ คําถาม ประกอบดวย
1) ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงายไมซับซอน 2) ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว 3) มีระบบการให
บริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน 4) เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น 5) เจาหนาที่มีความเอาใจใส
กระตือรือรนในการใหบริการ 6) เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสและมีความเปนกันเอง 7) มีวัสดุ อุปกรณ
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียงพอ 8) สถานที่ใหบริการสะอาดสภาพแวดลอมดี 9) ไดรับ
บริการตรงตามความตองการ 10) ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
7

ตามวิธีของลิเครท (Likert’s Scale) ซึ่งเปนขอคําถามที่แสดงเจตคติหรือความรูสึกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแบงออกเปน 5 สเกล
5 4 3 2 1 โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
5
คะแนน หมายถึงพึงพอใจระดับมากทีสุด
4
คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
3
คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
2
คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
1
คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับนอยทีสุด
ตอนที 3 คอื ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการ ไดเปนแบบคําถามปลายเปด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผู ศึ กษาแจกแบบสอบถามใหกั บกลุ มตั วอยาง เฉพาะผู มี เคยมารั บบริการ และที่ เคยมาติ ดตอ
เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู บานจอมบึ ง โดยการสั มภาษณกอน
แจกแบบสอบถาม พรอมทั้ งอธิ บายวั ตถุ ประสงคของการศึ กษาและเนื้ อหาของแบบสอบถามใหผู ตอบ
แบบสอบถามทราบ
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืน และนําแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณในแต
ละขอ และนับจํานวนแบบสอบถามใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
3. ผูศึกษานําแบบสอบถามทีไ่ ดรับไปวิเคราะหทางสถิติตอไป
4. จัดทํารายงานสรุปผลการความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ
ของ เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และรายงานตอผูบริหาร
หนวยงาน ทราบ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

ผูศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยการประมวลผลดวยคอมพวิ เตอร โดยใชสถิติ ดังนี้
1. นําขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. นําขอมูลตอนที 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาทีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใชการวิเคราะหโดยใชคาเฉลีย (Mean) และ
สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และนํ า คาเฉลี่ ย มาเที ย บกั บ เกณฑในการแปลผล โดยใชเ กณฑก ํา หนด
ความหมายตามขอบเขตของคาเฉลีย ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 182) ดังนี้
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4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากทีสุด
3.50 – 4.49 หมายถงึ ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยทีสุด
3. นําคาเฉลียทีไดจากการแปลผลมาเรียงลําดับจากคาเฉลียมากทีสุดไปหาคาเฉลียนอยทีสุด
4. นําขอเสนอแนะเพือการปรับปรุงของแบบสอบถาม ตอนที 3 ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี
(frequency) และคารอยละ (percentage) พรอมเรียงลําดับ และนําเสนอเปนรายขอ
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บทที่ 3
ผลการประเมิน
การศึ กษาความพึ งพอใจของผู รั บบริ การ ผู มาติ ดตอ ตอการปฏิ บั ติ งาน/ใหบริ การของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 41 คน ผูศึกษาไดวิเคราะห ขอมูล
เพื่อแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ เจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ฏหมูบานจอมบึง โดยนํามาแสดงในรูปแบบ ตารางและ
คําบรรยายประกอบ และไดเสนอการผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับหัวขอ

การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชสถิติวิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ เจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู บานจอมบึ ง โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมู ลในการศึกษาครั้งนี้ ผู ศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปแบบตตาราง
ประกอบพรอมคําบรรยาย โดยจําแนกเปน 3 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 41 คน โดยจําแนกเปน เพศ ประเภท ผูมารับ
บริการ อายุ วิธีการติดตอขอรับบริการและประเภทงานที่มาติดตอ ผูศึกษาใชการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
ดังแสดงไวในตาราง 1-5
ตาราง 1 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

26
15
41

63.40
36.60
100.00

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิ ง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 63.40 เปนเพศชาย จํ านวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 36.60
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทผูมารับบริการ
ประเภทผูมารับบริการ
นักศึกษา
ขาราชการ/อาจารย
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคคลภายนอก
รวม

จํานวน
(คน)
21
14
6
41

รอยละ
51.20
34.10
14.60
100.00

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามประเภทผูมารับบริการ พบวา สวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 51.20 เปนขาราชการ/
อาจารย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 34.10 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 14.60
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ตาราง 3 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
21-30 ป
31-40 ป
มากกวา 40 ปขึ้นไป
ไมเกิน 20 ป
รวม

จํานวน
(คน)
19
14
6
2
41

รอยละ
46.30
34.10
14.60
4.90
100.00

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 46.30 ระหวาง 31-40 ป จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 34.10 คน มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 14.60 และไมเกิน 20 ป จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 4.90
ตาราง 4 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการติดตอขอรับบริการ
วิธีการติดตอขอรับบริการ
ติดตอดวยตนเอง
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผานโทรศัพท
หนังสือราชการ
รวม

จํานวน
(คน)
38
4
3
41

รอยละ
82.90
9.80
7.30
100.00

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
วิธีการติดตอขอรับบริการ พบวา สวนใหญติดตอดวยตนเอง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 82.90 ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.80 และโทรศัพท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.30
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ตาราง 5 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงานที่มาติดตอ
วิธีการติดตอขอรับบริการ
งานธุรการ เชน ขอใหออกหนังสือราชการ/ขอรับหนังสือราชการก/ขออนุญาต
งานวิชาการ เชน เปด-ปด หมูเรียน/ขอหนังสือติดตอสถานที่ฝกงาน/ติดตอ
งานกิจกรรมนักศึกษา เชน ขอตรวจสอบรายชือ่ การเขารวมกิจกรรม/ ทุนการศึกษา/
การเขียนโครงการ/ขอจัดตั้งชุมนุม ฯลฯ
งานการเงินและพัสดุ เชน ขอคําแนะนํา ระเบียบ และขั้นตอนการซื้อจาง-เบิกจาย/
การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ/สอบถาม งปม.คงเหลือ ฯลฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานบุคคล เชน ขอคําแนะนําดานการกรอก
ขอมูล che qa online/การกรอกขอมูลภาระงาน/ขอรับคําแนะนําดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ
งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางชีววิทยา
งานโสตทัศนูปกรณ เชน ติดตอยืม-คืนอุปกรณการเรียน/ติดตอขอซอม
คอมพิวเตอร
งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางเคมี
งานหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางฟสิกส
อื่น ๆ โปรด ระบุ
รวม
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จํานวน
(คน)
16
7
5

รอยละ

5

12.20

2

4.90

2
2

4.90
4.90

2
2
41

4.90
4.90
100.00

39.00
17.10
12.20

ข อมู ลทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม จํ าแนกตามประเภทงานที่ มาติ ดตอ พบวา สวนใหญ  คื อ
งานธุรการ เชน ขอใหออกหนังสือราชการ/ขอรับหนังสือราชการก/ขออนุญาต ใชหองประชุม/ขอรับแบบฟอรมตางๆ
จํานวน 16 คิดเปนรอยละ 39.00 รองลงมา คื อ งานวิ ชาการ เชน เปด-ปด หมู เรี ยน/ขอหนั งสื อติ ดตอสถานที่
ฝกงาน/ติดตอ สอบถามเกรด ฯลฯ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.10 งานกิจกรรมนักศึกษา เชน ขอตรวจสอบ
รายชื่อการเขารวมกิจกรรม/ ทุนการศึกษา/การเขียนโครงการ/ขอจัดตั้งชุมนุม ฯลฯ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
12.20 งานการเงินและพัสดุ เชน ขอคําแนะนํา ระเบียบ และขัน้ ตอนการซื้อจาง-เบิกจาย/การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ/
สอบถาม งบประมาณคงเหลือ ฯลฯ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.20 งานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน
บุคคล เชน ขอคําแนะนําดานการกรอก ขอมูล che qa online/ การกรอกขอมูลภาระงาน/ขอรับคําแนะนําดานการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ฯลฯ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.90 งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร
ดานหองปฏิบั ติการทางชีววิทยา จํ านวน 2 คน คิดเป นรอยละ 4.90 งานโสตทั ศนู ปกรณ เชน ติดตอยืม-คื น
อุ ปกรณการเรียน/ติดตอขอซอมคอมพิ วเตอร จํานวน 2 คน คิดเป นรอยละ 4.90 งานบริการหองปฏิบั ติการ
ดานวิทยาศาสตรดานหองปฏิ บั ติ การทางเคมี จํ านวน 2 คน คิ ดเป นรอยละ 4.90 งานหองปฏิ บั ติ การทาง
ดานวิทยาศาสตรดานหองปฏิบัติการทางฟสิกส จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.90
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การวิเคราะหความพึ งพอใจของผู รั บบริการ ผู มาติ ดตอ ตอการปฏิ บั ติ งาน/ใหบริ การของเจ าหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 42 คน โดยแบงออกเปน 10 ขอ คําถาม ประกอบดวย 1) ขั้นตอนการ
ขอรับบริการมีความเขาใจงายไมซับซอน 2) ใหบริการตามทขอไดอยางรวดเร็ว 3) มีระบบการใหบริการที่เสมอ
ภาคเทาเทียมกัน 4) เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น 5) เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือร
นในการใหบริการ 6) เจาหนาที่พู ดจาสุ ภาพ ยิ้มแยม แจมใสและมีความ เปนกั นเอง 7) มี วัสดุอุ ปกรณหรือ
งอํ
ส านวยความสะดวกในการใหบ ริ ก ารอยางเพี ยงพอ 8) สถานทใหบ ริ การสะอาด สภาพแวดลอมดี
9) ไดรบบริการตรงตามความตองการ 10) ไดรับบริการอยางมี คุ ณภาพ โดยหาคาเฉลี่ ยและสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานในแตละขอคําถาม และแปลผล พรอมทั้งเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ดังแสดงไวในตาราง 6
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ให
บริการของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ประเด็นคําถาม
1. ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ
2. ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงาย ไมซับซอน
3. ไดรับบริการตรงตามความตองการ
4. สถานที่ใหบริการ สะอาด สภาพแวดลอมดี
5. เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
6. ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว
7. เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ
8. มีวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียง
9. มีระบบการใหบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน
10. เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีความเปนกันเอง
ผลคะแนนเฉลีย่ ภาพรวม

คาเฉลี่ย
4.63
4.59
4.59
4.59
4.54
4.54
4.51
4.49
4.46
4.41
4.53

S.D.
0.66
0.59
0.74
0.81
0.71
0.74
0.81
0.87
0.84
0.92
0.77

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ ของผูรับ
บริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอันแรก คือ การไดรับบริการอยางมีคุณภาพ อยูในระดับมาก
ที่สุ ด ( x̄ = 4.63) รองลงมา คือ ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงาย ไมซั บซอน อยู ในระดับมากที่สุ ด
( x̄ = 4.53) ไดรับบริการตรงตามความตองการ อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.59) สถานที่ใหบริการ สะอาด สภาพ
แวดลอมดี อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.59) เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น อยูในระดับมาก
ที่สุด ( x̄ = 4.54) ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.54) เจาหนาที่มีความเอาใจใส
กระตือรือรน ในการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.51) มีวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ อยางเพียงพอ อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.49) มีระบบการใหบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน อยูในระดับ
มาก ( x̄ = 4.46) เจาหนาที่พูดจาสุภาพยิ้มแยมแจมใส และมีความเปนกันเอง อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.41) โดยผล
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.53)
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ผูศึกษาไดสรุปประเด็นภาพรวมไดดังนี้
ตาราง 7 จํานวนและคารอยละขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ไมมีขอเสนอแนะ
ดีอยูแลว
ควรใหบริการแบบเทาเทียมกัน
พนักงานควรยิ้มแยมมากกวานี้
ควรตรวจสอบรายละเอียดงานใหถูกตอง
รวม

จํานวน
(คน)
32
6
1
1
1
41

รอยละ
78.10
14.70
2.40
2.40
2.40
100.00

จากตาราง 7 จํานวนและคารอยละขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พบวาผูรับบริการ ไมมีขอ
เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง จํ า นวน 32 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 78.10 ซึ่ ง ผู รั บ บริ ก ารเห็ น ว า ดี อ ยู แ ล ว
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 14.70 ควรใหบริการแบบเทาเทียมกัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.40
พนักงานควรยิ้มแยมมากกวานี้ จํานวน 1 คน คิ ด เป นรอ ยละ 2.40 ควรตรวจสอบรายละเอีย ดงาน
ใหถูกตอง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.40
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