
รายงานผลผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าบริการทดสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
****************************************** 

1. ประเภทลูกค้า 
 ส ารวจจากกลุ่มลกูค้า True friend, Barnacles และลูกค้ากลุ่ม 17025 

      ทั้งหมด 219 ราย จากลูกค้าทั้งหมด 1,234 คน (คิดเป็น 17.75%)  
 ตอบกลับ 178 ราย (คิดเป็น 81.28%) 

2. จ านวนการตอบกลับ รายละเอียด ดังนี้ 
 ตอบกลับ 178 คน จากทั้งหมด 219 คน = 81.28 % 

    
 ไม่ตอบกลับ 41 คน จากทั้งหมด 219 คน = 18.72 % 

    
รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางด้านล่างนี ้

     

 
 

2.1 จ านวนกลุม่การตอบกลับ 
ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม.อ. 34 15.53 
ราชการภายนอก 39 17.81 
เอกชน 105 47.95 
รวม 178 81.28 

 
2.2 ช่องทางการตอบกลับ 

ช่องทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 

โทรศัพท์ 148 83.15 
อีเมล 3 1.69 
Google form 27 15.17 
รวม 178 81.28 

 

15.53 17.81 

47.95 

% ตอบกลบั 

จ ำนวนตอบกลับ (เปอรเ์ซน็ต)์ 
ม.อ. ราชการภายนอก เอกชน 



3. สรุปความพึงพอใจและความผูกพันจากลกูค้า 

3.1  ความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวม (ข้อ 1-12) ได้แก่ 97.37 % 

โดยมรีายละเอียดดังนี ้

อ้างอิง หัวข้อ Overall Academic Business 

ข้อ 1-12 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 97.37 97.31 97.38 

ข้อ 10-12 ความผูกพัน (Engagement) 97.28 96.11 97.68 

  เกณฑ ์ 90 90 90 

ข้อ 1-4 ความไม่พึงพอใจ(Dissatisfaction) 0.35 1.11 0.09 
 

3.2  จัดล าดับความพึงพอใจ 
ล าดับ หัวข้อความพึงพอใจ (ได้คะแนนสูงสุด) % 

ล าดับ 1 ข้อ 4. เจ้าหน้าที่มีจติบริการ 98.46 

ล าดับ 2 ข้อ 11. ทา่นจะแนะน าให้คนใกล้ชิดใชบ้ริการทดสอบของส านักเครื่องมือฯ 98.03 

ล าดับ 3 
5. ได้รับข้อมูล และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สอดคล้องตามความต้องการและวัตถุประสงค์

ของการทดสอบ 

97.89 

3.3  % ความพึงพอใจและความผูกพัน 
3.3.1 ความพึงพอใจแต่ละหัวข้อ (ข้อ 1-9)
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1. รำยงำนผลถูกต้อง 

2. ส่งมอบผลตรงเวลำ 

3. บริกำรสะดวก รวดเร็ว 

4. จติบริกำร 

5. ได้รับค ำแนะน ำทีเ่ป็นประโยชน ์
6. ควำมพงึพอใจเปรียบเทยีบกับ

ควำมคำดหวัง 

7. ควำมพงึพอใจเปรียบเทยีบกับ
กำรใช้บริกำรทีอ่ื่น 

8. ควำมปลอดภัยหอ้งปฏบิัตกิำร 

9. สถำนที/่หอ้งปฏบิัตกิำรสะอำด
และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

คะแนนประเมินควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ (%) 

ความพงึพอใจ เกณฑ ์



3.3.2 % ความผูกพันแต่ละหัวข้อ (ข้อ 10-12)  

 

 

 

 

 

 

 

3.4  % ความพึงพอใจแต่ละหัวข้อ  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ เป้าหมาย ร้อยละ  
1. คุณภาพของรายงานผลการทดสอบ  

(ความถูกต้อง ความครบถ้วน และการรักษาความลับ) 
90 97.61 

 

2. การส่งมอบผลตรงตามเวลาที่ก าหนด 90 97.47  
3. ความสะดวก รวดเร็วในการบรกิาร 90 95.51  
4. เจ้าหน้าที่มีจิตบริการที่ดี 90 98.46  
5. ได้รับข้อมูล และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สอดคล้องตามความต้องการ 

และวัตถุประสงค์ของการทดสอบ 
90 97.89  

6. เปรียบเทียบกับความคาดหวังแล้ว  ท่านพึงพอใจการใช้บริการของส านักเครื่องมือฯ  90 97.75  
7. เปรยีบเทียบกับการใช้บริการที่อ่ืนแล้ว ท่านพึงพอใจกับบรกิารของส านักเครื่องมือฯ 90 97.33  
8. ความปลอดภยัของห้องปฏิบัตกิาร 90 97.47  
9. สถานท่ี/ห้องปฏิบัติการสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 90 97.33  
10. ส านักเครื่องมือฯ จะเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการทดสอบของท่าน 

ในครั้งต่อ ๆ ไป 
90 

97.47 
 

11. ท่านจะแนะน าให้คนใกล้ชิดใช้บริการทดสอบของส านักเคร่ืองมือฯ 90 98.03  
12. หากมผีู้วิพากษ์วิจารณ์ส านักเครื่องมือฯ อย่างไมเ่หมาะสม ท่านจะช่วยชี้แจง 

ด้วยการเสนอความเห็นทางบวกจากมุมมองและประสบการณ์ของท่าน 
90 96.35 
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10. ส ำนักเครือ่งมอืฯ จะเป็น
ตัวเลอืกแรกในกำรใชบ้รกิำร
ทดสอบของทำ่นในครัง้ตอ่ ๆ 

ไป 

11. ทำ่นจะแนะน ำใหค้น
ใกลช้ดิใชบ้รกิำรทดสอบ
ของส ำนักเครือ่งมอืฯ 

12. หำกมผีูว้พิำกษ์วจิำรณ์
ส ำนักเครือ่งมอืฯ อยำ่งไม่
เหมำะสม ทำ่นจะชว่ยชีแ้จง
ดว้ยกำรเสนอควำมเห็น
ทำงบวกจำกมมุมองและ
ประสบกำรณ์ของทำ่น 

ควำมผกูพัน 

เกณฑ ์



4. ความต้องการ/ ความคาดหวังของท่านต่อส านักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรม์ีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความแม่นย าสูง 3.87 96.69 
2. วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ASTM  EN และ BS เป็นต้น 3.91 97.74 
3. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 และ ISO/IEC 
17025 เป็นต้น 

3.92 97.89 



5. ความไม่พึงพอใจ 

 
 
6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (จากกลุม่เป้าหมาย) 

 ราคาค่าบริการที่ยังสูงเมื่อเทียบกบัผลวิเคราะห์ที่ได้กับระยะเวลาทีบ่างครั้งต้องรอนาน (บางเทคนิคการวิเคราะห์)  

 เจ้าหน้าท่ีบริการดมีาก ให้ค าแนะน าท่ีดี กลับมาใช้บริการอีกแน่นอนคะ 

 พี่ๆ นักวิทยใ์จดีแล้วให้ค าแนะน าดมีากครับ ขอบคุณครับ 

 ได้ผลการทดลองรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ทุกระดับบริการดี พูดจาดี 

 อาจจะเสริมค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการครับ แต่ก็เข้าใจว่า บางทีลูกค้าก็ไม่เข้าใจในลักษณะ ตย ของ
ตัวเองที่จะท าการรับบริการ เห็นว่าการสื่อสารค าแนะน าผ่าน website บนเครื่องมือนั้นๆ เลย จะช่วยให้ค าตอบ
ลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อการลดการโทรมาสอบถาม หรือ ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจของลูกค้าให้น้อยลงได้
ครับ 

 อยากให้คุณภาพของรายงานผล 

 พึงพอใจดีแล้ว แต่อยากแนะน าใหห้าวิธีอ่ืน ที่ไม่ใช่การส่งผลในซีดี เพราะปัจจุบันแลปทอปไมม่ีที่ใส่ซดี ี

 การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บางทีคลาดเคลื่อนกัน 

 ช่ืนชมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทั้งฝ่ายประสานงานและนักวิทยาศาสตร์ ให้ค าแนะน าดมีาก พึงพอใจเสมอมา เห็นได้ชัดถึง
ความพยายามในการปรับปรุงการให้บริการ เช่น ระบบการจองคิว SEM ท าให้สะดวกรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก 

 หากทางสถาบันสามารถพัฒนาห้อง Lab ให้รองรับการทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐานต่างๆได้มาก จะช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางได้อีกหลายบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการใช้บริการทดสอบภายในประเทศ 

 คุณพรรษวุฒิบริการดีมาก 

 อยากให้มีโปรตีนในน้ ายาง ละลายน้ าในน้ ายาง 

 พึงพอใจมาก เจ้าหน้าท่ีบริการดีมาก ตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่างไปจนถึงผู้ทดสอบ ประทับใจทุกครั้ง 

 ได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมทุกครั้ง 
 

0.42 

0.84 
0.14 

0.00 

1. คุณภาพของรายงานผล  

2. ความสะดวก รวดเร็วในการ
บริการ  

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้
ให้บริการ  

4. อื่น ๆ 

ความไม่พึงพอใจ 

ความไม่พึงพอใจ 



6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (จากกลุม่เป้าหมาย) (ต่อ) 

 บริการดีมาก สามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลา เช่น สงสัยเรื่องการเตรียมตัวอย่างต่าง ๆ เป็นต้น ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
(ถ้าท าได้) 1. อยากให้มีระบบจ่ายตังแบบตัดบัตรเครดิต เนื่องจากยอดเยอะ 2.อยากให้มีโปรโมช่ันส าหรับลูกค้า
ประจ าเอกชนด้วย เช่น ส่งกี่ครั้ง ได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต ์

 
 

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวศศินา สุนทรภักดิ์ เจา้หน้าท่ีประชาสัมพันธ์และการตลาด 


