รายงานผลความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
ของเจาหนาทีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รอบการประเมิน
(1 กรกฎาคม 2 564 – 31ธั น วาคม 2564)
คณะวิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

1

คํานํา
รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบ ริการ ของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม
2564 – วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2564 จัด ทํา ขึ้น เพื ่อ นํา ผลการประเมิน มาปรับ ปรุง การปฏิบ ัต ิง าน/การ
ใหบริการของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามความตองการของผูมารับบริการ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมารับบริการ ผูมาติดตอ ไดแก บุคลากร เจาหนาที และอาจารย ที่เปนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง แลบุคคลภายนอก เชน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เปนตน
การประเมินผลความพึงพอใจในครั้งนี้ ผูจัดทําขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนสําคัญที่ทําใหการ
ดําเนินการสําเร็จเรียบรอยไปดวยดี คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมูบานจอมบึง จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
31 ธันวาคม 2564
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บทที 1
บทนํา
ความนํา

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ของเจาหนาที่
คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีวัตถุป ระสงคเพื่อ นําผลการ
ประเมิน มาปรับ ปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติงาน/การใหบ ริก ารของ คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการประเมิน

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ของเจาหนาที
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
พื้นที : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ชวงเวลา : 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน
กลุมเปาหมาย : ผูมาติดตอ ผูมารับบริการ กับเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

นิยามศัพทเฉพาะ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หมายถึง สถาบันการศึกษาทีตั้งอยูเ ลขที 3 หมู 46 ตําบล
จอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี จัดการศึกษาในระดับอุด มศึกษา เปด สอนในระดับ ปริญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีไดมีการจัดการเรียนการสอนใน 4 คณะ กับ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะครุ ศ าสตร คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตรและสั งคมศาสตร คณะ
วิทยาการ จัดการ และเทียบเทาคณะ คือ วิทยาลัยมวยไทยและการแพทยแผนไทย
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บทที 2
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
การศึ กษาในครั้ งนี้ เปนการศึ กษาความพึ งพอใจของผู รับบริ การ ผู มาติ ดตอ ตอการปฏิ บั ติ งาน/
ใหบริการ ของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ วิธีการดําเนินการ ดงนี้

กลุมตัวอยาง
กลุมตั วอยางที่ใชในการศึกษาครังนี ผูศึกษาไดทําการเลือกตวั อยางจากผูมารับบริการ
แบบเจาะจงโดยใชวิธีการสัมภาษณกอนแจกแบบสอบถาม จํานวน 42 คน

การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชประเมิน

การสรางเครื่องมือ
เครือ่ งมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 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 อความพึ งพอใจของผู รับบริ การ ผู มาติ ดตอ ตอการปฏิ บั ติ งาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งแบงออกเปน 10 ขอ คําถาม ประกอบดวย
1) ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงายไมซับซอน 2) ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว 3) มีระบบการใหบริการ
ที่ เสมอภาคเทาเที ยมกั น 4) เจาหนาที่ อธิ บายและตอบขอสงสั ยไดตรงประเด็ น 5) เจาหนาที่ มี ความเอาใจใส
กระตือรือรนในการใหบริการ 6) เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสและมีความเปนกันเอง 7) มีวัสดุอุปกรณหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียงพอ 8) สถานที่ใหบริการสะอาด สภาพแวดลอมดี 9) ไดรับบริการ
ตรงตามความตองการ 10) ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ
7

ลิเครท (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
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูศึกษาแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง เฉพาะผูมีเคยมารับบริการ และที่เคยมาติดตอ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยการสัมภาษณกอน
แจกแบบสอบถาม พรอมทั้งอธิบายวัตถุประสงคของการศึก ษาและเนื้อหาของแบบสอบถามใหผูตอบ
แบบสอบถามทราบ
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทีไดรับคืน และนําแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณในแตละ
ขอและนับจํานวนแบบสอบถามใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางทีตองการ
3. ผูศึกษานําแบบสอบถามทีไดรับไปวิเคราะหทางสถิติตอไป
4. จัดทํารายงานสรุปผลการความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาทีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และรายงานตอผูบริหารหนวยงาน
ทราบ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

ผูศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยการประมวลผลดวยคอมพวิ เตอร โดยใชสถิติ ดังนี้
1. นําขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. นําขอมูลตอนที 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใชการวิเคราะหโดยใชคาเฉลีย (Mean)
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑในการแปลผล โดยใชเกณฑกําหนด
ความหมายตามขอบเขตของคาเฉลีย ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 182) ดังนี้
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

9

บทที 3
ผลการประเมิน
การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 42 คน ผูศึกษาไดวิเคราะห
ขอมูลเพื่อแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยนํามาแสดงในรูปแบบ
ตารางและคําบรรยายประกอบ และไดเสนอการผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดบั หัวขอ

การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชสถิติวิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี และคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยการหาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยการแจกแจงความถี และคารอยละ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบพรอมคําบรรยาย โดยจําแนกเปน 3 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูร ับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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ตอนที 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 42 คน โดยจําแนกเปน เพศ ประเภท
ผูมารับบริการ อายุ วิธีการติดตอขอรับบริการ และประเภทงานทีมาติดตอ ผูศึกษาใชการแจกแจงความถี และ
หาคารอยละ ดังแสดงไวในตาราง 1-5
ตาราง 1 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน
(คน)
28
14
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
นักศึกษา
ขาราชการ/อาจารย
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคคลภายนอก
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

33
9
42

78.60
21.40
100.00

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามประเภทผูมารับบริการ พบวา สวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 78.60
เปนขาราชการ/อาจารย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.40

11

ตาราง 3 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
21-30 ป
31-40 ป
ไมเกิน 20 ป
มากกวา 40 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

29
5
4
4
42

69.00
11.90
9.50
9.50
100.00

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 69.00 ระหวาง 31-40 ป จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 11.90 คน ไมเกิน 20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และมีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 9.50
ตาราง 4 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการติดตอขอรับบริการ
วิธีการติดตอขอรับบริการ
ติดตอดวยตนเอง
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผานโทรศัพท
หนังสือราชการ
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

27
10
5
42

64.30
23.80
11.90
100.00

จากตาราง 4 ผลการวิเ คราะหข อ มูล จํา นวนและคา รอ ยละขอ มูล ทั ่ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม
จําแนกตามวิธีการติดตอขอรับบริการ พบวา สวนใหญติดตอดวยตนเอง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
64.30 ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.80 และโทรศัพท จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 11.90
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ตาราง 5 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงานทีมาติดตอ
วิธีการติดตอขอรับบริการ

จํานวน
(คน)

รอยละ

งานกิจกรรมนักศึกษา เชน ขอตรวจสอบรายชื่อการเขารวมกิจกรรม/
ทุนการศึกษา/การเขียนโครงการ/ขอจัดตังชุมนุม ฯลฯ

21

50.00

งานธุรการ เชน ขอใหออกหนังสือราชการ/ขอรับหนังสือราชการก/ขออนุญาต
ใชหองประชุม/ขอรับแบบฟอรมตางๆ

15

35.70

งานวิชาการ เชน เปด-ปด หมูเรียน/ขอหนังสือติดตอสถานทีฝกงาน/ติดตอ
สอบถามเกรด ฯลฯ

15

35.70

งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานบุคคล เชน ขอคําแนะนําดานการกรอก
ขอมูล che qa online/การกรอกขอมูลภาระงาน/ขอรับคําแนะนําดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ

8

19.00

งานการเงินและพัสดุ เชน ขอคําแนะนํา ระเบียบ และขันตอนการซื้อจางเบิกจาย/การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ/สอบถาม งปม.คงเหลือ ฯลฯ

7

16.70

งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางชวี วิทยา

6

14.30

อืน ๆ โปรด ระบุ

4

9.50

งานโสตทัศนูปกรณ เชน ติดตอยืม-คืนอุปกรณการเรียน/ติดตอขอซอม
คอมพิวเตอร

3

7.10

งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางเคมี

3

7.10

งานหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางฟสิกส

3

7.10

42

100.00

รวม
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงานที่มาติดตอ พบวา สวนใหญ คือ งานกิจกรรม
นั กศึกษา เชน ขอตรวจสอบรายชื่อการเขารวมกิจกรรม/ ทุ นการศึกษา/การเขียนโครงการ/ขอจั ดตั้งชุ มนุ ม ฯลฯ
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ50.00 รองลงมาคือ งานธุรการ เชน ขอใหออกหนังสือราชการ/ขอรับหนังสือราชการ/
ขออนุญาตใชหองประชุม/ขอรับแบบฟอรมตางๆ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 35.70 งานวิชาการ เชน เปด-ปด
หมูเรียน/ ขอหนังสือติดตอสถานที่ฝกงาน/ติดตอสอบถามเกรดฯลฯ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 35.70 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานบุคคล เชน ขอคําแนะนํา ดานการ กรอกขอมูล che qa online/การกรอกขอมูลภาระงาน/
ขอรับคําแนะนําดานการประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 19.00 งานการเงินและพัสดุ เชน
ขอคําแนะนํา ระเบียบ และขั้นตอนการซื้อจาง-เบิกจาย/การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ/สอบถาม งปม.คงเหลือ ฯลฯ จํานวน
7 คิดเปนรอยละ 16.70 งานบริการ หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ดานหองปฏิบัติการทางชีววิทยา จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 14.30 งานอื่น ๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.50 งานโสตทัศนูปกรณ เชน ติดตอยืม-คืนอุปกรณ
การเรียน/ติดตอขอ ซอมคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.10 งานบริการหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร
ด านหองปฏิ บั ติ การทางเคมี จํ านวน 3 คน คิ ดเปนรอยละ 7.10 และงานหองปฏิ บั ติ การทางดานวิ ทยาศาสตร
ดานหองปฏิบัติการทางฟสิกส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.10

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การวิเคราะหค วามพึงพอใจของผูรับ บริก าร ผูมาติด ตอ ตอการปฏิบั ติงาน/ใหบ ริการของ
เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 42 คน โดยแบงออกเปน 10 ขอ คําถาม ประกอบ
ดวย 1) ขันตอนการขอรับ บริก ารมีความเขาใจงายไมซ ับ ซอน 2) ใหบ ริก ารตามท ีขอไดอ ยางรวดเร็ว
3) มีระบบการใหบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน 4) เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
5) เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 6) เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสและมี
ความ เปนกันเอง 7) มีวัสดุ อุปกรณหรือสิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียงพอ 8) สถานที
ใหบริการสะอาด สภาพแวดลอมดี 9) ไดรบบริการตรงตามความตองการ 10) ไดรับบรกิ ารอยางมีคุณภาพ
โดยหาคาเฉลียและสวนเบียงเบนมาตรฐานในแตละขอคําถาม และแปลผล พรอมทั้งเรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคาเฉลียนอยทีสุด ดังแสดงไวในตาราง 6
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาทีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ประเด็นคําถาม
1.ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจงาย ไมซับซอน
2.สถานทีใหบรกิ าร สะอาด สภาพแวดลอมดี
3.ไดรับบริการตรงตามความตองการ
4.ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ
5.ใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว
6.เจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
7.มีวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ในการใหบริการ
อยางเพียงพอ

คาเฉลีย
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

8.มีระบบการใหบริการทีเสมอภาคเทาเทียมกัน
9. เจาหนาทีพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีความเปนกันเอง
10.เจาหนาทีมีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ
ความพึงพอใจเฉลีย่ ภาพรวม

4.00
4.00
3.90
4.04

0.88
1.17
1.01
0.98

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 ผลการวิ เคราะหขอมู ลจํ านวนคาเฉลี่ ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความพึ งพอใจ
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ตอการปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมูบานจอมบึง พบวา ผูรับบริการพึงพอใจในขั้นตอนการขอรับบริการมีความเขาใจ งายไมซับซอน อยูใน
ระดับมาก ( x̄ = 4.12) สถานที่ใหบริการ สะอาด สภาพแวดลอมดี อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.12) ไดรับบริการตรงตาม
ความตองการ อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.07) ไดรับบริการอยางมี คุณภาพอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.07) ใหบริการตามที่ขอ
ไดอยาง รวดเร็ วอยู ในระดั บมาก ( x̄ = 4.02) เจาหนาที่ อธิ บายและตอบขอสงสั ยไดตรงประเด็ นอยู ในระดั บมาก
( x̄ = 4.02) มีวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ในการใหบริการอยางเพียงพออยูใ นระดับมาก ( x̄ = 4.02)
8. มีระบบการใหบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกันอยูในระดั บมาก ( x̄ = 4.00) เจาหนาที่พู ดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส
และมี ความเปนกั นเองอยู ในระดั บมาก ( x̄ = 4.00) และเจาหนาที่ มี ความเอาใจใส กระตื อรื อรนในการใหบริ การ
อยูใ นระดับมาก ( x̄ = 3.90) โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.04)
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ตอนที 3 ขอเสนอแนะเพือการปรับปรุง

การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพือการปรับปรุง ผูศึกษาไดสรุปประเด็นภาพรวมไดดังนี้

ตาราง 7 จํานวนและคารอยละขอมูลขอเสนอแนะเพือการปรับปรุง
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ไมมีขอเสนอแนะ
การบริการไดรับความใสใจทุกครังที่มีการติดตอประสานงาน
ควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆใหทวั ถึ ง และว อ งไ ว
ควรจัดสถานทีใหนาอยแู ละสวยงาม
ควรพูดจาไพเราะ และยิ้มแยมในการใหบริการ
บริการลาชาบางเรือง และตอบขอซักถามไมตรงบางประเด็น
ควรมีการแจงขอมูลชั่วโมงกิจกรรมใหนักศึกษาทราบเปนระยะ ๆ
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

26
10
2
1
1
1
1
42

61.90
23.80
4.70
2.40
2.40
2.40
2.40
100.00

จากตาราง 7 จํานวนและคารอยละขอมูลขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พบวาผูรับบริการ ไมมีขอ
เสนอแนะในการปรับปรุง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 61.90 ซึ่งผูรับบริการเห็นวาไดรับความใสใจทุก
ครั้งที่ มี ก ารติ ด ตอ ประสานงานของคณะ เป น อั น ดับ แรก จํ านวน 10 คน คิ ด เป น รอ ยละ 23.80 โดย
ตองการใหคณะควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ใหทวั ถึง และวองไว จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 4.70 ควรจัดสถานที่ใหนาอยแู ละสวยงาม ควรพูดจาไพเราะ และยิ้มแยมในการใหบริการ
บริก ารลาชาบางเรื อ ง และตอบขอ ซั ก ถามไมต รงบางประเด ็น ควรมี ก ารแจงขอ ม ูล ชั่ ว โมงกิ จ กรรม
ใหนักศึกษาทราบเปนระยะ ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.40
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