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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น าผลการศึกษาไปท าการพัฒนาการ
ให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) 
แบบฟอร์มขอรับบริการและทบทวนค าขอรับบริการทดสอบตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ  (2) แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค านวณค่าร้อยละ ค านวณ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย t-test และ F-test 

ผลการวิจัยพบว่าระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถุนายน 2557 (ก่อนการพัฒนา)      มีการใช้
บริการงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 149 ครั้ง ( X = 
8.3 ครั้งต่อเดือน) แบ่งตามหน่วยงานของผู้มาใช้บริการได้แก่ หน่วยงานราชการ 14 ครั้ง หน่วยงานเอกชน 10 
ครั้ง หน่วยงานภายใน 96 ครั้ง และบุคคลทั่วไป 9 ครั้ง แบ่งตามประเภทตัวอย่างที่ส่งตรวจ ได้แก่ น้ าดื่ม 92 
ครั้ง น้ าผิวดิน 10 ครั้ง น้ าบาดาล 2 ครั้ง น้ าเสีย-น้ าทิ้ง 23 ครั้ง น้ าประปาหมู่บ้าน 10 ครั้ง และอ่ืนๆ 12 ครั้ง 
จ าแนกตามพารามิเตอร์ที ่    ส่งตรวจ ได้แก่ พารามิเตอร์ทางเคมี จุลชีววิทยา และทั้ง 2 พารามิเตอร์เป็น 64, 
74, 11 ครั้ง ตามล าดับ มีเงินรายได้ท้ังหมดรวม 112,850 บาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 6,270 บาทต่อเดือน ความ
พึงพอใจต่อการบริการงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมทุกด้านมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ( X = 4.63) รายด้านพบว่าด้านบุคลากร ( X = 4.88 ) และด้านคุณภาพ ( X = 4.72) มีระดับพึง
พอใจมากที่สุด ส่วนในด้านกระบวนการ ( X = 4.46) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( X = 4.45) มีความพึง
พอใจในระดับมาก  

การพัฒนาการให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) พบว่ามีผู้มาใช้
บริการจ านวน 69 ครั้ง ( X = 11.5 ครั้งต่อเดือน) มีรายได้ทั้งหมดรวม 64,950 บาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 
10,825 บาทต่อเดือน และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างภายหลัง
การพัฒนาการให้บริการรายด้านและในภาพรวมเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ ด้านบุคลากร ( X ก่อน= 4.88, X หลัง= 
4.95) ด้านกระบวนการ ( X ก่อน= 4.46, X หลัง= 4.87) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( X ก่อน= 4.45, X

หลัง= 4.71) และด้านคุณภาพของการให้บริการ ( X ก่อน= 4.72, X หลัง= 4.87) 
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Abstract 

         
      The propose of this research was to study the generality and satisfaction of laboratory 
services at Science center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University.   According to the 
laboratory service developments were done and compare before and after by using (1) 
Laboratory service request for testing form (2) The questionnaire of laboratory service 
satisfaction. The data was analyzed by statistical software. The statistics used for analyzing 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation (SD), t-test and F-test (ANOVA).  
        The result was shown that there were 149 times ( X = 8.3 per month) of customers 
using laboratory services at Science center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University from 
January 2013 - June 2014. The samples were classified by type of customers such as 
government group 14 times, private company group 10 times, in-house group 96 times and 
others 9 times There were 6 types of samples such as drinking water 92 times, surface water 
10 times, ground water 2 times, waste water 23 times, tap water 10 times and others 12 
times. Parameters were categorized as chemical, microbiological and both parameters which 
consisted 64, 74 and 11 times respectively. Total incomes was 112,850 baht ( X = 6,270 baht 
per month). The satisfaction of total customer was the highest level ( X = 4.63) which 
consist Personnel ( X = 4.88), Quality ( X = 4.72), Process ( X = 4.46), Facility ( X = 4.45).    

In addition, laboratory service was developed (October 2014 – March 2015). The 
study also found that when before and after development was compared There were 69 
times ( X = 11.5 per month) of customers using laboratory services after development which 
make total incomes 64,950 baht ( X = 6,270 baht per month). The satisfaction of all 
conditions increased such as Personnel ( X pre = 4.88, X post= 4.95), Process ( X pre = 4.46, X

post = 4.87), Facility            ( X pre = 4.45, X post = 4.71) and Quality ( X pre = 4.72, X post = 
4.87) 
 


