สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2562

งานบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คํานํา
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่
ได้รับจากห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริการของคณะวิทยาศาสตร์มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ทางคณะผู้จัดทําหวังว่าการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําที่ได้รับ
คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในด้านการพัฒนา และปรับปรุงการบริการของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป
คณะผู้จัดทํา

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
ส่วนที่ 1 ส่วนนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายความสําเร็จ
จัดทําโดย

1
1
1
1
1

ส่วนที่ 2 วิธีดําเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2
2
2
2
3
3

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ

4
4
5
5

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
สิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ควรปรับปรุงและพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

6
6
6
6

สรุปการบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์

7

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2

แสดงจํานวนและร้อยละของเพศ ของผู้รับบริการฯ ที่ตอบแบบสอบถาม
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ จากห้องปฏิบัติการทดสอบ
คณะวิทยาศาสตร์

4
5

1

บทที่ 1
ส่วนนํา
หลักการและเหตุผล
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อปีพ.ศ.2547เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมี
หน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันได้แก่ การวิจัยการบริการเครื่องมือ
ทดสอบ การบริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่ม น้ําประปาน้ําเสีย/น้ําทิ้งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและภาชนะ
เซรามิคสําหรับใส่อาหารห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมุ่งมั่นดําเนินกิจกรรม
ทดสอบให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้แก่
โรงงานผลิตน้ําดื่ม โรงพยาบาล คลังน้ํามัน เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตําบล และองค์การจัดการน้ําเสีย
เป็นต้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและเงื่อนไขของหน่วยที่ให้การรับรองความสามารถ (สํานัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) หรือองค์กรที่มีอํานาจตามกฎหมาย
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่
ได้รับจากห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางปีพ.ศ.2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมธันวาคม 2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริการของคณะวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017และใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการบริการของคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายความสําเร็จ
1. มีผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 50หน่วยงาน
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จัดทําโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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บทที่ 2
วิธีดําเนินการ
ในการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามระบบมาตรฐาน
ISO/IEC17025:2017และใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการบริการของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ดําเนินการดังต่อไปนี้

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําจากบริษัทห้างร้าน หน่วยงานต่างๆที่เข้ารับบริการจากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วิธีการเก็บข้อมูล
1. จัดทําแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์
2. ได้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการฯซึ่งได้ใช้แบบสอบถาม
ที่คณะกรรมการจัดทําแบบสอบถามของคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทําขึ้น โดยแบ่งเป็น3ตอน คือ
ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น)
ตอนที่2เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจฯจํานวน8 ข้อ
ตอนที่3ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. นําแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการฯ ตอบแบบสอบถาม
2. ประเมินผลกิจกรรม โดยประเมินผลของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ที่มีต่อการ
บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ และนําความพึงพอใจที่ได้ไปพัฒนาและ
ปรับปรุง การบริการครั้งต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้
1. ให้ผู้มารับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําฯเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม (โดยการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 30คน)
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2. นําแบบสอบถามที่ได้สรุปผลโดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจ
วิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ และนําเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ และมาตราส่วนของการประเมินค่าของลิเคอร์ท (อ้างในดรุณหาญตระกูล,2541,146 น.)ดังนี้
การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจ กําหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
ระดับมาก
ให้
4
คะแนน
ระดับปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ระดับน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการทดสอบ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีเกณฑ์การประเมินอยู่ 5 ระดับ และทางผู้จัดทําได้นําระดับคะแนน
มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกณฑ์การแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึงผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.59 หมายถึงผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึงผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึงผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึงผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
โดยแบ่งเป็น3ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารการตรวจวิ เ คราะห์ น้ํ า ต่ อ การบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในด้านความพึงพอใจ และด้าน
การนําไปใช้ประโยชน์
3. ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสํารวจ
ตารางที่ 1

แสดงจํานวนและร้อยละของเพศ ของผู้รับบริการฯ ที่ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
25
15
40

ร้อยละ
62.50
37.50
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้รับบริ การฯ ที่ ได้รั บการสุ่มให้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําฯ เป็นเพศชายจํานวน25คน คิดเป็นร้อยละ62.50เพศหญิงจํานวน 15คนคิดเป็นร้อย
ละ 37.50
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ตอนที่2ความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคณะวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ จากห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
5
4
3 2 1
1. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
30
10
- - 4.75
มากที่สุด
(75.00%) (25.00%)
(95.00%)
2. การดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้า
25
15
- - 4.62
มากที่สุด
(62.50%) (37.50%)
(92.50%)
3. รายการที่ให้บริการทดสอบมีเพียงพอกับ
25
15
- - 4.62
มากที่สุด
ความต้องการ
(62.50%) (37.50%)
(92.50%)
4. อธิบายและให้ความชัดเจนในการรายงานผล
31
9
- - 4.77
มากที่สุด
การทดสอบ
(77.50%) (22.50%)
(95.50%)
5. คุณภาพของงานที่ได้รับ
30
10
- - 4.75
มากที่สุด
(75.00%) (25.00%)
(95.00%)
6. ระยะเวลาทดสอบและการแจ้งผลการ
25
15
- - 4.62
มากที่สุด
ทดสอบ
(62.50%) (37.50%)
(92.50%)
7. ความประทับใจของผู้รับบริการ
35
5
- - 4.87
มากที่สุด
(87.50%) (12.50%)
(97.50%)
8. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
27
13
- - 4.67
มากที่สุด
(67.50%) (32.50%)
(93.50%)
228
92
- - 4.71
เฉลี่ยรวม
มากที่สุด
(71.25%) (28.75%)
(94.17%)
จากตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ จากห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามฯมีความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด อยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ผูร้ ับบริการค่อนข้างพอใจกับกระบวนการนําตัวอย่างมาทดสอบ เนื่องจากมีคุณภาพและมีกระบวนการ
ทํางานที่รวดเร็ว

6

ส่วนที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์น้ําต่อการบริการที่ได้รับจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของคณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์น้ํา

สรุปผลการดําเนินงาน
จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจในของผู้ รั บ บริ ก ารการตรวจวิ เ คราะห์ น้ํ า ต่ อ การบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
ด้านความพึงพอใจ
ด้านความพึงพอใจ คือ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการฯ การดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการต่อลูกค้า
รายการที่ให้บริการทดสอบมีเพียงพอกับความต้องการ อธิบายและให้ความชัดเจนในการรายงานผลการทดสอบ
คุณภาพของงานที่ได้รับระยะเวลาทดสอบ/การแจ้งผลการทดสอบและความประทับใจของผู้รับบริการ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.71 (ร้อยละ 94.17)มีเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ควรปรับปรุงและพัฒนา

 จะต้องรักษาประสิทธิภาพของการทํางานให้มีคุณภาพสม่ําเสมอ

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา
-ไม่ม-ี
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สรุปการบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
...............................................................................................................................................
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่ได้ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังให้ความรู้ภาคปฏิบัติในการทดลองทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียน และ
นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําโครงงาน หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ในการ
ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการทดสอบตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทดสอบทางด้านเคมี และ
ทางด้านชีววิทยาเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และทักษะกระบวนการที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ สิ่งที่ทางศูนย์ฯ ได้ให้ความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การบริโภคอาหารและน้ําดื่มที่สะอาดเพราะจะ
ทําให้สุขภาพและพลานามัยของประชาชนจังหวัดลําปางและจังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเยือนก่อนวัยอันสมควร
ในปี 2562คณะวิทยาศาสตร์ได้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น น้ําดื่ม น้ําแข็ง
น้ําประปา น้ําเสีย และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยมาจากผู้ผลิตจํานวน134หน่วยงานและผู้ผลิตรายย่อย
จํานวน11ราย จํานวนครั้งที่มาใช้บริการตลอดปี 2562 เท่ากับ 331ครั้ง ซึ่งมีจํานวนตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์ทั้งหมด
628ตัวอย่าง รายชื่อหน่วยงาน/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ในปี พ.ศ. 2562มีดังนี้
1. บ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
21. น้ําดื่มประชาทิพย์
2. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
22. อลิซเพียววอเตอร์โปรดักชั่น จํากัด
23. น้ําดื่มพรไพศาล
3. ร้านน้ําส้มไทยออเร็นจ์
24. น้ําดื่มพีวี
4. องค์การจัดการน้ําเสีย (ลําปาง)
25. น้ําดื่มพีดี
5. องค์การจัดการน้ําเสีย (พะเยา)
26. รพ.เขลางค์นคร-ราม
6. องค์การจัดการน้ําเสีย (แม่สอด)
27. น้ําดื่มเสลี่ยงคํา
7. องค์การจัดการน้ําเสีย (เชียงใหม่)
28. ประปาหมู่บ้านวังเบอะ
8. องค์การจัดการน้ําเสีย (กําแพงเพชร)
29. น้ําดื่มเอ็มดี เพียวริฟาย
9. บจ.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป
30. Hop Inn Lampang
10. ธนาฟาร์ม
31. Hop Inn Lampang city center
11. หจก.พูลผลเกษตรลําปาง
32. น้ําดื่มแสงอุทัย
12. หจก.มีชัยฟาร์มไก่ไข่ เด่นชัย
33. น้ําดื่มต้นน้ํา
13. บจ.ควอลิตี้เซรามิก
14. โรงเรียนเถินวิทยา
34. น้ําดื่มทิพย์คงคา
15. ประปาหมู่บ้านสีทิใน
35. โรงน้ําดื่มวงค์สิงษ์
16. รพ.เถิน
36. น้ําดื่มเดียร์
17. น้ําดื่มมนต์ธิชา
37. รพ.งาว
18. น้ําดื่มสดใส
38. น้ําดื่มสุธีรา
19. บ.อิวหลีอุตสาหกรรม จํากัด
39. น้ําดื่มทองทิพย์
20. บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จํากัด
40. น้ําดื่มซี.จี
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41. น้ําดื่มสุวรรณครราชสีห์
42. รพ.แพร่-ราม
43. รพ.แพร่คริสเตียน
44. งานสวนป่าแม่ลาว เขตลําปาง
45. น้ําดื่มวาทิน
46. น้ําดื่มเอ็มที
47. น้ําดื่มที.พี
48. น้ําดื่มช้างทิพย์
49. หจก.เถินพัฒนกิจ
50. น้ําดื่มกรองทอง
51. โรงน้ําแข็งใหม่
52. น้ําดื่มแม่ตั๊ก
53. น้ําดื่มลีลาวดี
54. น้ําดื่มอมฤต
55. น้ําดื่มวสา
56. น้ําดื่มเปรมฤทัย
57. โรงน้ําแข็งชอช้าง
58. โรงน้ําดื่มสตาร์ดิว
59. น้ําดื่มดี.ดี
60. น้ําดื่มพัชรา
61. น้ําดื่มชอช้าง
62. น้ําดื่มปงตันปินทิพย์
63. น้ําดื่มบ้านแม่ฮาว
64. น้ําดื่มสาคร
65. สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
66. น้ําดื่มกรีนเฮาส์
67. น้ําดื่มขุนทิพย์
68. บ.พาราวู้ด 1993
69. น้ําดื่มนาเวียง
70. น้ําดื่มเลิศนภาพาณิชย์
71. น้ําดื่มชุมชนแม่เมาะ
72. น้ําดื่มอันดา
73. น้ําดื่มมังกร
74. น้ําดื่มกวางทิพย์
75. น้ําดื่มมนต์เฟรช
76. เทศบาลตําบลบ้านปิน
77. น้ําดื่มจอมปิง
78. เทศบาลตําบลเมืองยาว

79. รพ.เวชชารักษ์ ลําปาง
80. น้ําดื่มโบตั๋น
81. น้ําดื่มพีพี
82. น้ําดื่มเจ้าพระยา
83. อบต.บ้านปิน
84. หจก.เกาะคาพีเอส
85. คลังน้ํามันเอสโซ่ลําปาง
86. สนง.เทศบาลตําบลแม่ปู
87. เทศบาลตําบลแจ้ห่ม
88. น้ําดื่มเพชราภรณ์
89. รพ.แม่พริก
90. เทศบาลเมืองล้อมแรด
91. น้ําดื่มพราวพราว
92. เทศบาลตําบลแม่ลานนา
93. รพ.สบปราบ
94. น้ําดื่มชุมชนตําบลนายาง
95. บริษัทณัฐฐาสุขจํากัด
96. รพ.เสริมงาม
97. น้ําดื่มเกตมณี
98. รพ.แม่ทะ
99. รพ.เกาะคา
100. รพ.เมืองปาน
101. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริฟิวชั่น
102. รพ.แจ้ห่ม
103. รพ.แม่เมาะ
104. รพ.ห้างฉัตร
105. บริษัท พีดี ฟู้ด จํากัด
106. เทศบาลเมืองพิชัย
107. บริษัท ไทยน้ําทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่งจํากัด
108. รพ.มะเร็งลําปาง
109. บริษัท เจริญแสง จํากัด
110. เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว
111. เทศบาลตําบลเวียงมอก
112. น้ําดื่มวันเฉลิม
113. อบต.แม่กัวะ
114. เทศบาลตําบลต้นธงชัย
115. อบต.ทุ่งน้าว
116. เทศบาลตําบลน้ําโจ้

9
117. เทศบาลนครลําปาง
118. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
119. รพ.วังเหนือ
120. รพ.งาว
121. น้ําดื่มอมรชัย
122. อบต.เวียงทอง
123. เทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง
124. เทศบาลตําบลปงยางคก
125. น้ําดื่มชุมชนบ้านมั่ว
126. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

127. บริษัท อินทราเซรามิก จํากัด
128. อบต.บ้านเอื้อม
129. รําพึงฟาร์ม
130. สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําปาง
131. น้ําดื่มวังเงินอาร์โอ
132. น้ําดื่มมิสเตอร์โก
133. น้ําดื่มศรีอิ่มแก้ว
134. น้ําดื่มโกลด์
135. ผู้ผลิตรายย่อย 11ราย

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ทําการสํารวจ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยการสุ่มจากจํานวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการจํานวน40ครั้ง จากตารางที่ 1 แสดง
ภาพรวมของค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจความกระตือรือร้นในการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.75 คิด
เป็นร้อยละ 95.00ความพึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้ามีค่าเฉลี่ย 4.762 คิดเป็นร้อยละ 92.50
ความพึงพอใจในรายการที่ให้บริการทดสอบมีเพียงพอกับความต้องการมีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ92.50ความพึง
พอใจในการอธิบายและให้ความชัดเจนในการรายงานผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.50ความพึง
พอใจคุณภาพของงานที่ได้รับมีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00ความพึงพอใจระยะเวลาทดสอบและการแจ้งผล
การทดสอบมีค่าเฉลี่ย 4.62คิดเป็นร้อยละ 92.50ความประทับใจของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย 4.87 คิดเป็นร้อยละ
97.500 ความพึงพอใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.50และความพึง
พอใจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.17 ตามลําดับ
ตารางที่ 1แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจและด้านการนําไปใช้ประโยชน์
คุณลักษณะ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ความหมาย
1. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
4.75
95.00
มากที่สุด
2. การดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้า
4.62
92.50
มากที่สุด
3. รายการที่ให้บริการทดสอบมีเพียงพอกับความต้องการ
4.62
92.50
มากที่สุด
4. อธิบายและให้ความชัดเจนในการรายงานผลการทดสอบ
4.77
95.50
มากที่สุด
5. คุณภาพของงานที่ได้รับ
4.75
95.00
มากที่สุด
6. ระยะเวลาทดสอบและการแจ้งผลการทดสอบ
4.62
92.50
มากที่สุด
7. ความประทับใจของผู้รับบริการ
4.87
97.50
มากที่สุด
8. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
4.67
93.50
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.71
94.17
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
 สะดวก รวดเร็วดี
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ประโยชน์และการสร้างคุณค่าแก่สังคม
 เกิดองค์ความรู้และทักษะกระบวนการที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่สังคม
1. เกิดการทํางานอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน ทําให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ
2. เกิดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการ
นําไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากสารตกค้าง
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คณะผู้จัดทํารายงาน
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการอํานวยการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
ผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
นางกนกวรรณ พันยาง
นางสาวอโนชา โชติวงศ์โอชาคร
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
นางสาวสถิตาภรณ์ใจจิตร์
พิจารณาและตรวจสอบรายงาน
นางศรีพรรณ มาปลูก

