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ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
........................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลดาเนินงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ ีต่อการให้บริการของสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ
ของสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
 อาจารย์

 นักศึกษา

2. เพศ
 ชาย

 หญิง

3. อายุ






ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

4. ระดับการศึกษา
 กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ ระบุ ..................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง ๆ
ให้ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากทีส่ ุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
ข้อคาถาม
1

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 มีความพร้อมในการให้บริการ
1.2 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
1.3 บริการด้วยใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส
1.4 การใช้วาจาสุภาพ กิริยามารยาทดีงาม
1.5 ไม่เลือกปฏิบัติในการบริการ

2

ขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีแบบฟอร์ม เอกสารบริการครบถ้วน
2.2 แบบฟอร์มต่าง ๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
2.3 การให้บริการของงานชัดเจน
2.4 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเช่น สามารถตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.5 การบริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

3

คุณภาพของการให้บริการ
3.1 ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วน ถูกต้อง
3.2 การรับข้อมูลมีหลายช่องทางและสะดวก
3.3 การบริการเป็นไปตามเวลาที่กาหนด
3.4 ได้รับบริการทันต่อเวลา
3.5 ห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาที่รบั
บริการ

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

ระดับความพึงพอใจ

ข้อคาถาม
4

5

4

3

2

ด้านสภาพแวดล้อมของสานักงาน
4.1 สานักงานเข้า-ออกได้สะดวก เข้าถึงง่าย
4.2 สานักงานมีที่นั่งรองรับบริการเพียงพอ
4.3 สานักงานมีความสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ
4.4 สานักงานมีบรรยากาศดี ไม่มีเสียงรบกวน
4.5 สานักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………….……..…………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 5713
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล

นาง รัชฎาพร พันธุ์ทวี

ตาแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ทางาน

สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
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