สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561
------------------------------------------------จากผลการประเมินการให้บริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 30
มิถุนายน 2561 กับผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการ กับผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการของสํานัก ได้ข้อมูลจากการสุ่ม
ตัวอย่างผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการ จํานวน 250 คน พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการของสํานัก เฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
- ปัญหาและอุปสรรค
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ล่าช้า อุปกรณ์การแสดงชํารุด
- ข้อเสนอแนะ
สํานักควรบริหารจัดการวันเวลาในการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น
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สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561
ผลการประเมินการให้บริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 30
มิถุนายน 2561 กับผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการ โดยข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้จากการสุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม
ของผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการ ได้ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูท้ ําแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการ
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การให้คะแนน
การกําหนดน้ําหนักของคะแนนของตัวเลือกแต่ละข้อ กําหนดค่าน้ําหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ให้คะแนน
5
คะแนน
ความพึงพอใจในระดับมาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ให้คะแนน
3
คะแนน
ความพึงพอใจในระดับน้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.51 – 5.00 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 3.51 – 4.50 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 2.51 – 3.50 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 1.51 – 2.50 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 1.00 – 1.50 หมายถึง

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย
ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาผลการประเมินของผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการของสํานักโดยข้อมูล
ทั่วไป ใช้ค่าร้อยละ (%) การประเมินความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการของสํานัก ใช้ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนํามาพรรณนาความ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการของสํานักเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพ และ
การรับบริการ ได้ผลปรากฏตามตาราง 1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 จํานวน (คน) และ ร้อยละ ของผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการของสํานัก จําแนกตาม เพศ การศึกษา
สถานภาพ และการรับบริการ
N = 250
ข้อมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
93
37.20
หญิง
157
62.80
รวม
250
100.00
4. สถานภาพ
นักศึกษา
191
76.40
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
45
18.00
ชุมชน
5
2.00
ประชาชน
4
1.60
ผู้บริหารท้องถิ่น
3
1.20
อื่นๆ (หน่วยงานราชการ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี )
2
0.80
รวม
250
100.00
3. การรับบริการ
การใช้ลานวัฒนธรรม
9
3.60
การใช้ห้องนิทรรศการหมุนเวียนจัดกิจกรรม
5
2.00
อุปกรณ์การแสดง
219
87.60
ศึกษาข้อมูล
1
0.40
การใช้ห้องในการฝึกซ้อมการแสดง
9
3.60
ได้รับการสนับสนุนศิลปะการแสดง
4
1.60
การใช้เวทีในการฝึกซ้อม
3
1.20
รวม
250
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.20 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
37.20 ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.400 รองลงมามีสถานภาพเป็น อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ตามลําดับ ส่วนใหญ่ใช้บริการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในการยืมอุปกรณ์การแสดง คิดเป็นร้อยละ 87.60
รองลงมาคือ การใช้ห้องในการฝึกซ้อมการแสดง ใช้ลานวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้บริการ
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชมและผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร แสดงไว้ ใ น
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
N = 250
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าเยีย่ มชมและผูใ้ ช้บริการ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวม
4.72

S.D.

การแปลผล

0.38

ระดับดีมาก

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.83

0.44

ระดับดีมาก

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

4.67

0.37

ระดับดีมาก

4. คุณภาพการให้บริการ

4.83

0.35

ระดับดีมาก

4.76

0.39

ระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

สรุป
ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้บริการคิดเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นดังนี้
1. ด้านกระบวนการ ขั้ นตอนการให้บริการ ระดับเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมและรับบริการ
โดยรวมเท่ากับ 4.72 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมและรับบริการโดยรวมเท่ากับ 4.83
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมและรับบริการโดยรวมเท่ากับ
4.67 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
4. คุณภาพการให้บริการ ระดับเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมและรับบริการโดยรวมเท่ากับ 4.83 ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- ปัญหาและอุปสรรค
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ล่าช้า อุปกรณ์การแสดงชํารุด
- ข้อเสนอแนะ
สํานักควรบริหารจัดการวันเวลาในการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น

