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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ 

ของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่

........................ 

ค าชี้แจง   

1. แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดท าข้ึนเพื่อเกบ็ข้อมลูด าเนินงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง  “ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”่  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรบัปรุง  พฒันาการให้บริการ
ของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับสภาพความเป็นจรงิของท่าน 
 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  อาจารย ์    นักศึกษา 

2. เพศ 
    ชาย    หญิง     

3. อาย ุ
  ต่ ากว่า  20  ป ี
  21 – 30  ป ี
  31 – 40 ป ี
  41 – 50 ป ี
  มากกว่า 50 ป ี

 

4. ระดับการศึกษา 
  ก าลังศึกษาระดับปริญญาตร ี
  ปริญญาตร ี
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 
  อื่น ๆ ระบุ .................................. 

 

  



ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการใหบ้ริการด้านต่าง ๆ 

 ให้ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ  5 =  มากทีสุ่ด,  4 = มาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      

1.1  มีความพร้อมในการให้บริการ      

1.2  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เหมาะสม      

1.3  บริการด้วยใบหน้ายิม้แย้มแจม่ใส       

1.4  การใช้วาจาสุภาพ  กิริยามารยาทดีงาม        

1.5  ไม่เลอืกปฏิบัติในการบริการ       

2 ขั้นตอนการให้บริการ      

2.1   มีแบบฟอร์ม เอกสารบริการครบถ้วน      

2.2  แบบฟอร์มต่าง ๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      

2.3  การใหบ้รกิารของงานชัดเจน      

2.4  มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการเช่น สามารถตอบ
ค าถาม  ช้ีแจงข้อสงสัย  ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง      

2.5  การบริการสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้อง      

3 คุณภาพของการให้บริการ      

3.1  ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วน ถูกต้อง      

3.2  การรบัข้อมลูมหีลายช่องทางและสะดวก      

3.3  การบริการเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด      

3.4  ได้รับบริการทันต่อเวลา      

3.5  ห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาที่รบั
บริการ      



ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 ด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน      

4.1  ส านักงานเข้า-ออกได้สะดวก  เข้าถึงง่าย      

4.2  ส านักงานมีที่นั่งรองรบับริการเพียงพอ      

4.3  ส านักงานมีความสะอาด  เรียบร้อย  และเป็นระเบียบ      

4.4  ส านักงานมีบรรยากาศดี  ไม่มีเสียงรบกวน      

4.5  ส านักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี  และเหมาะสม      

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………….……..…………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

นางรัชฎาพร  พันธุ์ทวี 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 5713 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

  



ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ – นามสกุล   นาง รัชฎาพร  พันธ์ุทวี 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
สถานท่ีท างาน   ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  202  ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300 
โทรศัพท์  053-885713 / 063-6239744 

 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏล าปาง 
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