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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า 
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ส่วนท่ี 1 
การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  

 
1.1  บทน า 

 กองกลาง เป็นหน่วยงานในสงักัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี จัดตั้งข้ึนเพื่อ
ด าเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมบีทบาทและ
ประสานและให้บริการด้านเอกสาร  การรับ-ส่งหนังสือ การโต้ตอบการบริหารและพฒันาทรัพยากร ดูแลการ
สื่อสารและธ ารงสัมพันธ์กบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งส่วนงานภายใน ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  ออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ 

1) งานบรหิารทั่วไป 
2) งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
3) งานประสานงาน 
4) งานยานพาหนะ 

ปรัชญา 
 กองกลาง มุง่เน้นการใหบ้ริการ ประสานงานทั่วไป ตลอดจนสง่เสริมการด าเนนิงานในภารกจิ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยแก่นกัศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ค าขวัญ 
 กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรทุก
คนให้เป็นบุคลากรทีม่ีจิตส านึกในการให้บรกิาร ทั้งนี้เพื่อที่จะตอบสนองภารกิจของส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริการและการจัดการของกองกลาง  

บริการ คือ งานของเรา  SERVICES IS MIND 

S (Service)  - การให้บรกิารถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน 
E (Enthusiast)  - ให้บริการด้วยความกระตือรอืร้น 
R(Rapidness)  - มีความรวดเร็วทันใจในการให้บริการ 
V(Values)  - มีคุณค่าส าหรับผู้รบับริการ 
I(Impressive)  - สร้างความประทับใจและน่าสนใจให้กบัผู้ใช้บริการ 
C(Corrective)  - บริการด้วยความถูกต้อง แม่นย า ด้วยความเป็นธรรม 
E (Emotional Control - ให้บริการด้วยความอดทน อดกลั้นและควบคุมอารมณ์อยู่เสมอ 
S(Smile)  - ให้บริการด้วยความจริงใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
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ปณิธาน 
 กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการติดต่อประสานงาน และการ
เช่ือมโยงข้อมูลบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อใหผู้้ใช้บริการมีความพงึพอใจ การสร้าง
บุคลากรในหน่วยงานใหม้ีจิตส านึกในการใหบ้ริการคือภารกจิหลัก และมีความรับผิดชอบต่องานและองค์กร 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางใหบ้รกิาร  ทุกระดับประทับใจ 
 ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง น าไปสู่ความเป็นสากล 

พันธกิจ 
1)  ให้บริการด้านงานสารบรรณอย่างเป็นระบบและคล่องตัว 
2)  ให้บริการด้านงานประชาสมัพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3)  ให้บริการยานพาหนะโดยสารส าหรบับุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 

สนับสนุนยานพาหนะเพื่อปฏิบัติราชการให้แกห่น่วยงานภายนอก 
 

1.2 หลักการและเหตุผลในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อมุง่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ดีย่ิงข้ึน โดยเริ่มต้นจากการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพฒันาปรับปรงุคุณภาพ 
ด าเนินการปรบัปรุงคุณภาพ การก ากบัติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอ่น 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการให้บริการด้านงานสารบรรณ บริการด้านงาน
ประชาสมัพันธ์ และบริการยานพาหนะโดยสารส าหรบับุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการ 
สนับสนุนยานพาหนะเพื่อปฏิบัติราชการให้แกห่น่วยงานภายนอก ซึ่งการใหบ้รกิารแกลู่กค้านั้น จะตอ้งมุง่เน้น
ให้ลูกค้ามีความพงึพอใจตามความคาดหวังและความต้องการในการรับบริการ ดังนั้น จึงท าการส ารวจความ
พึงพอใจของลกูค้า เพื่อประเมินผลการให้บริการ และสอบถามความคาดหวังและความต้องการในการรับ
บริการของลูกค้า เพื่อการพฒันาปรับปรงุการให้บริการให้ตรงกบัความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า 
 

1.3  วิธีการส ารวจ 

1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน  
1,522 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562) สุ่มตัวอย่างตามตารางยามาเน (Taro Yamane) ที่ความ 
เช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน +10% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 94 คน   

1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ท าการส ารวจ  คือ แบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รบับริการ 
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ที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง ส านักงานอธิการบด ีปีงบประมาณ 2562 โดยมปีระเด็นค าถามและเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

ค าถาม  เป็นค าถามในด้านคุณภาพในการให้การบรกิารของหน่วยงานในสงักัดส านกังาน 
อธิการบดี รวม 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการใหบ้ริการ 
2) ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที ่
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) คุณภาพการใหบ้รกิาร 
5) ความเช่ือมั่นเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ   

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน  1    หมายความว่า  มีความพึงพอใจ นอ้ยทีสุ่ด  
คะแนน 2   หมายความว่า   มีความพึงพอใจ น้อย 
คะแนน  3   หมายความว่า   มีความพงึพอใจ ปานกลาง 
คะแนน 4   หมายความว่า   มีความพึงพอใจ มาก 
คะแนน  5    หมายความว่า  มีความพงึพอใจ มากทีสุ่ด  

ทั้งนี้ ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น คือ ข้อมูลความคิดเห็นต่อคุณภาพการด าเนินงาน หาก 
ตอบไม่เคยใช้บริการหน่วยงานนั้น จะไม่น ามาวิเคราะห์ค่าสถิติ  

การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 1.00  - 1.80  หมายถึง  มีความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารในระดับ น้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.81  - 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอ่การให้บรกิารในระดบั น้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.61  - 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอ่การให้บรกิารในระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41  - 4.20  หมายถึง  มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21  - 5.00  หมายถึง  มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการในระดับ มากทีส่ดุ 

1.3.3 ท าการส ารวจแบบตัดขวาง คือ ส ารวจการใช้บริการ โดยก าหนดช่วงเวลาที่ใช้บริการการ  
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  

1.3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 
 

 
 
 
 



5 
 

ส่วนท่ี 2 
ผลการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า  

 

  การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของลกูค้า ที่มีต่อการใหบ้ริการของกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ในปงีบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 94 คน และเครื่องมือที่
ใช้ในการส ารวจ คือ แบบส ารวจความพงึพอใจและความต้องการของผู้รบับริการที่มีต่อการใหบ้รกิารของ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562  มีผลการส ารวจดังต่อไปนี ้

 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างจาก 15 หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จ านวน 94 คน มีข้อมูลด้านเพศ ด้านสถานภาพ และด้านสังกัด ดังแสดงในตารางที่ 1 - 3 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

  (1)  ชาย 23 24.47 
  (2)  หญิง 71 75.53 

รวม 94 100 
   

ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านสถานภาพ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

  (1)  ผู้บริหาร 1 1.06 
  (2)  หัวหน้าหน่วยงาน 8 8.51 
  (3)  บุคลากร 85 90.43 

รวม 94 100 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านสังกัด 
 

ข้อมูล (ด้านสังกัด) จ านวน ร้อยละ 
  (1)  คณะเกษตรศาสตร ์ 2 2.13 
  (2)  คณะวิทยาศาสตร ์ 3 3.19 
  (3)  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2 2.13 
  (4)  คณะเภสัชศาสตร ์ 4 4.25 
  (5)  คณะศิลปศาสตร ์ 5 5.32 
  (6)  คณะบริหารศาสตร ์ 5 5.32 
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ข้อมูล (ด้านสังกัด) จ านวน ร้อยละ 
  (7)  คณะนิติศาสตร ์ 2 2.13 
  (8)  คณะรัฐศาสตร ์ 2 2.13 
  (9)  คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 2.13 
  (10)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 5 5.32 
  (11)  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4 4.25 
  (14)  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์ 2 2.13 
  (15)  หน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบด ี 54 57.44 
  (15)  หน่วยงานวิสาหกจิของมหาวิทยาลัย 2 2.13 

รวม 94 100 
2.2 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของกองกลาง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใหบ้ริการของ 
กองกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พบว่า  มคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.801) โดยมีรายละเอียดแยกตามรายด้านและคุณภาพ/คุณลักษณะการให้บริการต่างๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4  สรุปได้ดังนี้    

1) ด้านคุณภาพการบริการเอกสาร  มีความพงึพอใจระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.050) 
2) ด้านคุณภาพการบริการห้องประชุม  มีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.035) 
3) ด้านคุณภาพการบริการยานพาหนะ  มีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.526) 
4) ด้านคุณภาพการบริการประชาสมัพันธ์  มีความพงึพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.755) 
5) ด้านคุณภาพการบริการของงานประสานงาน  มีความพงึพอใจระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.474) 
6) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  มีความพงึพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.822) 
7) ด้านเจ้าหนา้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.943) 

 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจทีม่ีต่อการให้บริการของกองกลาง 
 

คุณภาพ/คุณลักษณะการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านคุณภาพการบริการเอกสาร       4.050 มาก 

1.การจัดการหนังสือรบั-ส่งและแจ้ง 17 60 15 0 2 94 3.957 มาก 
เวียนมีประสทิธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา 
และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

18.09 63.82 15.96  2.13 100 

2.การรบั-ส่งเอกสารและไปรษณีย์ มี 21 55 18 0 0 94 4.032 มาก 
ความรวดเร็ว ไม่ตกค้าง 22.34 58.51 19.15   100 
3.โปรแกรมทะเบียนหนงัสอืรบั-ส่ง  22 65 7 0 0 94 4.160 มาก 
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คุณภาพ/คุณลักษณะการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ 23.40 69.15 7.45   100   

ด้านคุณภาพการบริการห้องประชุม       4.035 มาก 

4.การขอใช้บรกิารห้องประชุมได้ตรง 26 53 15 0 0 94 4.117 มาก 
ตามความต้องการทุกครัง้ 27.66 56.38 15.96   100 
5.เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารระหว่างการ 26 54 12 0 2 94 4.085 มาก 
ประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค 

27.66 57.44 12.77  2.13 100 

6.โปรแกรมการประชุม E-meeting 19 51 22 0 2 94 3.904 มาก 
ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ 20.21 54.26 23.40  2.13 100 
ด้านคุณภาพการบริการยานพาหนะ        3.526 มาก 

7.มีรถยนต์จัดบริการเพียงพอกับการ 11 40 37 5 1 94 3.585 มาก 
ขอใช้บรกิาร และมีสภาพดี ปลอดภัย 11.70 42.56 39.36 5.32 1.06 100 
8.พนักงานขับรถยนต์ มีจิตบริการที่ด ี 10 38 35 8 3 94 3.468 มาก 
 10.64 40.43 37.23 8.51 3.19 100   
ด้านคุณภาพการบริการ
ประชาสัมพันธ ์

      3.755 มาก 

9.การใหบ้รกิารท าข่าวประชาสัมพันธ์ 13 48 28 5 0 94 3.734 มาก 

ได้รับการน าเสนอทางสื่อต่างๆ ตรงกับ
ความต้องการ 

13.83 51.06 29.79 5.32  100 
 

 

10. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารของมหา 15 47 28 4 0 94 3.777 มาก 

วิทยาลัย และข่าวประชาสัมพันธ์จาก
งานประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ าเสมอ 

15.96 50.00 29.79 4.26  100   

ด้านคุณภาพการบริการของงาน
ประสานงาน กทม. 

      3.474 มาก 

11.การใหบ้ริการติดต่อประสานงาน 9 50 22 2 11 94 3.468 มาก 
กับหน่วยงานใน กทม./ปริมณฑล ตรง
กับความต้องการ 

9.57 53.19 23.40 2.13 11.70 100   

12. การให้บริการรับ-ส่งบุคคลและ 9 51 21 2 11 94 3.479 มาก 
เอกสารใน กทม./ปริมณฑล ตรงกบั
ความต้องการ 

9.57 54.26 22.34 2.13 11.70 100   
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คุณภาพ/คุณลักษณะการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

      
3.822 มาก 

13. มีการประกาศและเผยแพร่ข้อมูล 12 46 34 2 0 94 3.723 มาก 
กฎระเบียบและข้ันตอนการให้บริการ 
ตามจุดบริการและผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ 

12.77 48.94 36.17 2.13  100   

14. ผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่าน 16 52 24 2 0 94 3.872 มาก 

ระบบอินเตอรเ์น็ตนอกเหนือจากจุด
ให้บรกิาร และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้
หลากหลายช่องทางเช่น โทรศัพท์,E–
mail, facebook ฯลฯ 

17.02 55.32 25.53 2.13  100   

15. แบบฟอรม์ในการขอใช้บริการ ม ี 16 52 24 2 0 94 3.872 มาก 

ความชัดเจน เหมาะสม และเข้าใจง่าย 17.02 55.32 25.53 2.13  100   
ด้านเจ้าหนา้ท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

      
3.943 มาก 

16. บุคลากรที่ให้บริการ แต่งกาย 18 61 14 1 0 94 4.021 มาก 

สุภาพ วางตัวเรียบร้อย พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี และกระตือรือร้นในการ
ให้บรกิาร 

19.15 64.89 14.89 1.06  100   

17. บุคลากรที่ให้บริการแก่ท่าน 16 65 12 1 0 94 4.021 มาก 

ให้บรกิารด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ตรงตามคาดหวังและความต้องการ 

17.02 69.15 12.77 1.06  100   

18. จุดให้บรกิาร มีที่นัง่พักคอย ม ี 12 54 25 2 1 94 3.787 มาก 

เครื่องมือใหบ้รกิารทันสมัย และมี
จุดเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สายใหบ้รกิาร 

12.77 57.45 26.60 2.13 1.06 100   

                                                        ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.801 มาก 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการส ารวจความต้องการของลูกค้า  

 
   ผลการส ารวจข้อมลูความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง ในปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 94 คน จากแบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผูร้ับบริการทีม่ีต่อ
การใหบ้ริการของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562 ผลการส ารวจดังแสดงในตารางที่ 5  สรปุ
ได้ดังนี ้

1) ด้านการบริการเอกสาร  พบว่า มีความต้องการหรอืการพฒันาปรบัปรุง รวม 6 ข้อ 
2) ด้านการบริการห้องประชุม  พบว่า มีความต้องการหรือการพัฒนาปรบัปรุง รวม 1 ข้อ 
3) ด้านการบริการยานพาหนะ  พบว่า มีความต้องการหรอืการพัฒนาปรบัปรุง รวม 5 ข้อ 
4) ด้านการบริการประชาสมัพันธ์  พบว่า มีความต้องการหรือการพัฒนาปรบัปรุง รวม 5 ข้อ 
5) ด้านการบริการของงานประสานงาน กทม.  พบว่า มีความต้องการหรอืการพัฒนาปรับปรงุ 

รวม 1 ข้อ 
6) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ :  ไม่มี  
7) ด้านเจ้าหนา้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก :  ไม่มี 

 

ตารางท่ี 5  ข้อคิดเห็นความต้องการหรือการพัฒนาปรับปรุง 
   

ด้านการบริการ ความต้องการหรือการพัฒนาปรบัปรุง ความถี ่
ด้านการบริการเอกสาร   
1.การจัดการหนังสือรบั-ส่งและแจ้งเวียน มี
ความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ มากขึ้น 

1) ควรมีแนวปฏิบัติร่วมกัน ทีส่ามารถใช้ในการ
บรหิารจัดการให้เป็นไปในรปูแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน 

1 

2) ควรจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรบั-สง่หนังสือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เมื่อมกีารพฒันา
เทคโนโลยีใหม่ๆ - 

1 

3) ถ้าก าหนดให้ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ควรตรวจสอบว่าได้แนบเอกสาร
ด้วยทุกครั้ง เพราะที่ผ่านมาไม่มีไฟล์แนบหลายครั้ง 

1 

2.การรบั-ส่งเอกสารและไปรษณีย์ มีความ
รวดเร็วมากขึ้น 

1) ไปรษณีย์ส่งช้ากว่าปีทีผ่่านมา หากผูส้่งจ่าหน้า
ไม่ชัดเจนจะส่งมาหอพักนักศึกษาทกุช้ิน 

1 

3.โปรแกรมทะเบยีนหนังสือรบั-สง่ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

1) ต้องการให้มีการสรุปแยกตามช่ือผู้ใช้งานของ
แตล่ะหน่วยงาน 

1 
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ด้านการบริการ ความต้องการหรือการพัฒนาปรบัปรุง ความถี ่
 2) เพิ่มเอกสาร"ลับ" และ "รับ-สง่" 1 
ด้านการบริการห้องประชุม   
4.ขอใช้บริการห้องประชุมได้ตรงตามความ
ต้องการทุกครัง้ 

1) ปรับปรงุห้องประชุมใหม้ีความทันสมัย มี
อุปกรณ์ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 

1 

5.เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารระหว่างการประชุม    - 0 
ด้านการบริการยานพาหนะ    

6.มีรถยนต์ทีจ่ัดบริการมากข้ึน และมสีภาพ
ดี ปลอดภัย  

1) บ ารุงรักษาสภาพรถยนต์ให้มีความพร้อมทุก
คัน และสภาพรถเก่าควรปรับปรุง 

2 

 2) ควรมีรถยนต์ให้บริการมากกว่าน้ี 3 

7.พนักงานขับรถยนต์มีจิตบรกิารที่ดมีากขึ้น 1) ควรปรับปรงุพนักงานขับรถยนต์ ให้มจีิต
บริการ และพูดน้อยกว่าน้ี 

3 

 2) ควรปรับปรงุพนักงานขับรถยนต์ โดยเฉพาะ
รถบัส หากขับช้าควรขับชิดซ้ายไม่ใช่ขวา ท าให้
รถติดมาก อย่าเบรคกะทันหัน อย่าออกตัวแบบ
กระชาก อย่าฝ่าไฟแดง 

2 

 3) พนักงานขับรถขอเงินเพิ่มจากค่าเบี้ยเลี้ยง ควร
ท างานด้วยใจบริการที่ได้จิตอาสา ไม่ควรเอา
เปรียบผู้ขอใช้บริการ 

1 

ด้านการบริการประชาสมัพันธ ์   

8.การใหบ้รกิารท าข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อ
การน าเสนอทางสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น 

1) ควรมีเพจเฟซบุ๊ค งานประชาสัมพันธ์ของ 
สนอ.เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสาร 

1 

 2) ควรมีการท าข่าวรปูแบบใหม่ๆ หลายรปูแบบ 1 
 3) ป้ายประชาสัมพันธ์กจิกรรม บางกจิกรรม

ประกาศล่าช้า 
1 

 4) ควรจัดท าสื่อที่ทันสมัย ตรงกับช่วงอายุของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

1 

9. ได้รับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมลู
ข่าวสารที่มผีลตอ่ท่าน มากขึ้น 

1) พัฒนาการให้ข้อมลูข่าวสารทีม่ีความ
หลากหลายเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาก
ข้ึน 

1 

ด้านการบริการของงานประสานงาน กทม.   

10.ควรเพิ่มการบริการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานใน กทม./ปริมณฑล และ
บุคคล มากขึ้น 

1) ควรพัฒนาจิตบริการมากขึ้น 1 
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ด้านการบริการ ความต้องการหรือการพัฒนาปรบัปรุง ความถี ่
11. ควรเพิ่มการให้บริการรับ-ส่งบุคคลและ
เอกสารใน กทม./ปริมณฑล มากขึ้น 

  - 0 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   

12. สามารถใช้บรกิารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้หลากหลาย
ช่องทาง ไดม้ากข้ึน 

  - 0 

13. แบบฟอรม์ในการขอใช้บริการ ใช้งาน
สะดวกมากข้ึน 

  - 0 

ด้านเจ้าหนา้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก   

14. เจ้าหน้าทีท่ี่ใหบ้ริการต่างๆ ควร
ปรับปรงุด้านการแต่งกาย พูดจาสุภาพ และ
กระตือรือร้นในการใหบ้รกิาร  

  - 0 

15. มีโปรแกรมหรือแอพพลเิคช่ันเพื่อ
สามารถขอใช้บริการ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
โดยสะดวก รวดเร็ว ไดม้ากขึ้น 

  - 0 

 
 
 
 
 
 

******************************** 
 


