
ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานอาคารสถานท่ี 

ภูมิทัศน และความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ภาพท่ี 1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน และความ

ปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จัดเก็บขอมูลดวย Google Form 
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การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน 

และความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จากผูใชบริการจํานวน 117 คน 

โดยใชแบบสอบถามบน Google Form เปนแพลตฟอรมในการจัดเก็บขอมูล สามารถวิเคราะหผลไดดงันี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 
จากแผนภูมิวงกลมสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 117 คน เปนเพศชายจํานวน 49 คน คิด

เปนรอยละ 41.9 เพศหญิงจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 57.3 และมีจํานวน 1 คนที่ไมตองการระบุเพศคิด

เปนรอยละ 0.9 

2. อายุ 

 
จากแผนภูมิวงกลมสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 117 คน มีชวงอายุ20 – 30 ป จํานวน 21 

คน คิดเปนรอยละ 17.9 ชวงอายุ 31 – 40 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 40.2 มีอายุมากกวา 40 ป 

จํานวน 47 คน คดิเปนรอยละ 40.2 และมีอายุนอยกวา 20 ปจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7 
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3. ตําแหนง 

 
จากแผนภูมิวงกลมสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 117 คน มีตําแหนงเปนขาราชการ/อาจารย

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 28.2 เปนบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 51.3 เปน

นักศึกษาจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.7 เปนบุคคลภายนอกจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7 และอ่ืนๆ 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.1 

 

สวนท่ี 2 ประเภทการติดตอขอใชบริการ 

4. ชองทางการติดตอขอใชบรกิาร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
จากแผนภูมิแทงสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 117 คน ใชชองทางการติดตอขอใชบริการโดย

การติดตอดวยตนเองจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 55.6 ผานทางโทรศัพทจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

42.7 ผานทางหนังสือราชการ/แบบฟอรมตางๆ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 35.0  ผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ผานชองทางออนไลน 26 คน คดิเปนรอยละ 22.2 และชองทาง

อ่ืนๆ จาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.4 
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สวนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 

5. ทานขอรับบริการดานใด 

 
จากแผนภูมิวงกลมสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 117 คน ขอรับบริการงานภาคสนาม/ซอม

บํา รุง จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30.8 ดานไฟฟาจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.3 ดาน

เคร่ืองปรับอากาศจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.7 ดานโทรศัพทจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ดาน

ประปาจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ดานโสตทัศนูปกรณจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ดานกาํลังพล/

ระดมจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.9 และดานอ่ืนๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.5  

 

6. ระดับความพอใจในดานตางๆ  
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จากแผนภูมิแทงสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 117 คน มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

ของงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน และความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ในดานตางๆ ดังนี ้

6.1 ขั้นตอนการใหบริการ 

 ความพึงพอใจในดานขั้นตอนการบริการ ระดับพอใจมากจํานวน 73 คน ระดับพอใจจํานวน 39 คน 

พอใจนอยจํานวน 3 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน  และไมพอใจจํานวน 1 คน 

6.2 ใหบริการตามท่ีขอไดอยางรวดเร็ว 

ความพึงพอใจในดานใหบริการตามที่ขอไดอยางรวดเร็ว ระดับพอใจมากจํานวน 74 คน ระดับพอใจ

จํานวน 38 คน พอใจนอยจาํนวน 3 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน และไมพอใจจํานวน 1 คน 

 

6.3 มีระบบการใหบริการเสมอภาคกัน 

ความพึงพอใจในดานมีระบบการใหบริการเสมอภาคกัน ระดับพอใจมากจํานวน 72 คน ระดับพอใจ

จํานวน 39 คน พอใจนอยจาํนวน 4 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน และไมพอใจจํานวน 1 คน 
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6.4 เจาหนาท่ีอธิบายและตอบขอสงสัยไดอยางตรงประเด็น 

ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่อธิบายและตอบขอสงสัยไดอยางตรงประเด็น ระดับพอใจมากจํานวน 

71 คน ระดับพอใจจํานวน 42 คน พอใจนอยจํานวน 2 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน  และไมพอใจจํานวน 

1 คน 

6.5 เจาหนาท่ีมีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 

ความพึงพอใจในดานเจาหนาท่ีมีความเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ ระดับพอใจมากจํานวน 

76 คน ระดับพอใจจํานวน 37 คน พอใจนอยจํานวน 2 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน และไมพอใจจํานวน 

1 คน 

6.6 เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส และมีความเปนกันเอง 

ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีความเปนกันเอง ระดับพอใจมาก

จํานวน 76 คน ระดับพอใจจํานวน 25 คน พอใจนอยจํานวน 3 คน พอใจนอยมากจํานวน 2 คน และไมพอใจ

จํานวน 1 คน 

6.7 มีวัสดุอุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียงพอ 

ความพึงพอใจในดานมีวัสดุอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเพียงพอ ระดับ

พอใจมากจํานวน 70 คน ระดับพอใจจํานวน 39 คน พอใจนอยจํานวน 5 คน พอใจนอยมากจํานวน 2 คน 

และไมพอใจจํานวน 1 คน 

6.8 สถานท่ีใหบริการ สะอาด สภาพแวดลอมดี 

ความพึงพอใจในดานสถานที่ใหบริการ สะอาด สภาพแวดลอมดี ระดับพอใจมากจํานวน 72 คน 

ระดับพอใจจํานวน 38 คน พอใจนอยจํานวน 5 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน และไมพอใจจํานวน 1 คน 

6.9 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 

ความพึงพอใจในดานไดรับบริการตรงตามความตองการ ระดับพอใจมากจํานวน 73 คน ระดับพอใจ

จํานวน 39 คน พอใจนอยจํานวน 3 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน และไมพอใจจํานวน 1 คน 

6.10 ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจในดานไดรับบริการอยางมีคุณภาพ ระดับพอใจมากจํานวน 74 คน ระดับพอใจจํานวน 

37 คน พอใจนอยจํานวน 4 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน และไมพอใจจํานวน 1 คน 

6.11 ความพึงพอใจในภาพรวม 

ความพึงพอใจในภาพรวม ระดับพอใจมากจํานวน 72 คน ระดับพอใจจํานวน 39 คน พอใจนอย

จํานวน 4 คน พอใจนอยมากจํานวน 1 คน และไมพอใจจํานวน 1 คน 

 

 



7 
 

ขอสังเกต  

จากผลสํารวจความพึงพอใจในบริการดานตางๆ ที่ตอบระดับพึงพอใจนอยมากในทุกๆ ดาน 1 คน คือ

ผูขอรับบริการดานกําลังพล/ระดม และตอบในระดับไมพอใจในทุกๆ ดาน 1 คน คือผูมาขอรับบริการดาน

เครื่องปรบัอากาศ 

 

มีขอเสนอแนะปรับปรุงการใหบริการ ดังนี้ 

1. สงเสริมพัฒนางานตลอดเวลาสม่ําเสมอ 

2. ขอบคุณคะ 

3. บริการดีเย่ียม ประทับใจทุกครั้งที่ใชบริการ 

4. บริการรวดเร็วดีคะ ขอบคุณมากคะ 

5. ในสวนขอคําถามวารับบริการดานใดควรใหสามารถทําเครื่องหมายไดมากกวา 1 ขอ เพราะบาง

คนใชบริการมากกวา 1 ขอ ควรเพิ่มชองทางในการติดตอประสานงานผานออนไลนเพื่อใหเขากับ

สถานการณการแพรระบาดของโควิด 

6.ไดรับบริการหลายดานดีทุกดาน 

 

การประเมิน 

 1. กําหนดคะแนนในแตละระดับ ดังนี ้

พอใจมาก 5 คะแนน   

พอใจ  4 คะแนน  

พอใจนอย 3 คะแนน  

พอใจนอยมาก 2 คะแนน  

ไมพอใจ  1 คะแนน  

 

2. เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจ แบงเปน 5 ระดับ ดงันี้ 

4.50 – 5.00 คะแนน  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

4.00 – 4.49 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 

3.50 – 3.99 คะแนน อยูในระดับ ดี 

3.00 – 3.49 คะแนน อยูในระดับ พอใช 

ต่ํากวา 3.49 คะแนน อยูในระดับ ไมผานเกณฑการประเมิน 
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ตารางบันทึกผลการประเมิน 

 

 จากตารางบันทึกผลการประเมินสรปุไดวา ระดับพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ

ของงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน และความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1) จากผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 117 คน มีคาเฉลี่ย

อยูที่ 4.52 คะแนน อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

ลําดับ 
ระดับความพงึพอใจใน

ดานตางๆ 

พอใจมาก 

(คน) 

พอใจ 

(คน) 

พอใจนอย

(คน) 

พอใจนอย

มาก (คน) 

ไมพอใจ 

(คน) 
คะแนน คาเฉลี่ย 

1 ข้ันตอนการใหบริการ 73 39 3 1 1 533 4.56 

2 

ใหบริการตามท่ีขอไดอยาง

รวดเร็ว 74 38 3 1 1 534 4.56 

3 

มีระบบการใหบริการเสมอ

ภาคกัน 72 39 4 1 1 531 4.54 

4 

เจาหนาที่อธิบายและตอบ

ขอสงสัยไดอยางตรง

ประเด็น 71 42 2 1 1 532 4.55 

5 

เจาหนาที่มีความเอาใจใส 

กระตือรือรนในการ

ใหบริการ 76 37 2 1 1 537 4.59 

6 

เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ย้ิม

แยมแจมใส และมีความเปน

กันเอง 76 25 3 2 1 494 4.22 

7 

มีวัสดุอุปกรณหรือสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการ

ใหบริการอยางเพียงพอ 70 39 5 2 1 526 4.50 

8 

สถานที่ใหบริการ สะอาด 

สภาพแวดลอมดี 72 38 5 1 1 530 4.53 

9 

ไดรับบริการตรงตามความ

ตองการ 73 39 3 1 1 533 4.56 

10 ไดรับบริการอยางมีคุณภาพ 74 37 4 1 1 533 4.56 

11 ความพึงพอใจในภาพรวม 72 39 4 1 1 531 4.54 

คาเฉล่ียรวม 528.55 4.52 


