
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ของกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

คร้ังที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562) 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน แบ่งเป็น เพศชาย 41 คน เพศหญิง 59 คน 

 
แบ่งเป็น กลุ่มอาจารย์ 16 คน เจ้าหน้าท่ี 23 คน นักศึกษา 46 คน และบุคคลภายนอก 15 คน 

 
  



โดยผู้ตอบแบบสอบได้เคยได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้ 

ล าดับ ช่องทางการรับข้อมูล 
ร้อยละ 

ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เว็ปไซด์ มทร.ล้านนา "WWW.RMUTL.AC.TH" 91 
2 Facebook "กองประชาสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนา" 79 

 
Fan Page "กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา" 

68 

3 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Information 58 
4 ทางโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ (0 5392 1444) 
51 

5 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา FM97.25Mhz. 

47 

6 Twitter "RMUTL" 33 
7 Line "กลุ่ม RL อาสา" หรือ "กลุ่ม เครือข่ายพนักงาน

มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา" 
18 

 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

ด้านท่ี 1 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- การปฏิบัติงานมีระบบ เป็นขั้นตอน มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

45 
- ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก  คิดเป็นร้อยละ 47 
- สามารถเข้าถึงการขอรับบริการ หรือมีช่องทางติดต่อส่ือสารได้หลายช่องทาง มีความพึง

พอใจในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 49 
- ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 49 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและท่ัวถึง มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 47 
 ด้านท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

- บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด
เป็นร้อยละ 60 

- ให้บริการด้วยเอาใจใส่ กระตือรือร้น รวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นร้อย
ละ 58 

- บริการด้วยความส านึกในหน้าท่ี และรับผิดชอบผลของงาน มีความพึงพอใจในระดับ 
มาก คิดเป็นร้อยละ 59 



- การตอบค าถามและให้ค าปรึกษาท่ีชัดเจนตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด
เป็นร้อยละ 59 

- ให้การบริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
คิดเป็นร้อยละ 63 

- มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ในงานบรกิาร มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด
เป็นร้อยละ 61 

- สร้างความประทับใจท่ีดีแก่ผู้ท่ีมาติดต่อ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 59 
 ด้านท่ี 3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

-  ส านักงานกองประชาสัมพันธ์สะดวกกว้างขวางเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
คิดเป็นร้อยละ 73 

- สถานท่ีต้ังส านักงานสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด
เป็นร้อยละ 78 

- อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ มีความพึง
พอใจในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 75 

- มีระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบส่ือสารท่ีทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด
เป็นร้อยละ 78 

 ด้านท่ี 4 คุณภาพการให้บริการ 
- ค าแนะน า/ข้อมูลท่ีได้รับเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของท่าน มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 50 
- ค าแนะน า/ข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

คิดเป็นร้อยละ 52 
- การติดต่อประสานงาน มีความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็น

ร้อยละ 52 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ได้รับทราบ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็น

ร้อยละ 51 
- ความตรงต่อเวลา ความรวดเร็วในการรับส่งเอกสาร มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด

เป็นร้อยละ 50 
- มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละ 53 
- การให้บริการในภาพรวมของ กองประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็น

ร้อยละ 51 
  



3. ผู้ตอบแบบสอบถาม ยินดีรับข้อมูลข่าวสารจากกองประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ล าดับ ช่องทางการรับข้อมูล 
ร้อยละ 

ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เว็ปไซด์ มทร.ล้านนา "WWW.RMUTL.AC.TH" 98 
 Facebook "กองประชาสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนา" 86 

2 
Fan Page "กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา" 

78 

3 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Information 74 
4 ทางโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ (0 5392 1444) 
74 

5 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา FM97.25Mhz. 

70 

6 Twitter "RMUTL" 46 

7 
Line "กลุ่ม RL อาสา" หรือ "กลุ่ม เครือข่ายพนักงาน
มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา" 

20 

 
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- โดยรวมพอใจ ท่ีประทับใจคงเป็นเจ้าหน้าท่ี เรื่องของความมีอัธยาศัยดี ส่ิงท่ีอยากให้มีเพิ่มเติม 
คือเรื่องของการน าเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่ือต่างๆ เพราะดูแล้วยังมีน้อยมาก (แต่
ก็เข้าใจนะเรื่องงบประมาณ) ยังไงก็เป็นก าลังใจมีแรงท างานเพื่อมหาวิทยาลัยฯ กันต่อไป 

- การแบ่งงานภายในกอง ไมไ่ด้แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน 

- ควรพัฒนาระบบเสียงตามสายให้ได้ยินทุกอาคาร, เห็นควรรับเรื่องแจ้งประกาศในกรณีเร่งด่วน 
- การประชาสัมพันธ์การให้ข่าวสารดีอยู่แล้ว แต่ในสภาพปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ต้องท าใน

เชิงรุก มีประเด็นท่ีส าคัญว่าจะต้องท าอะไร ไปในทิศทางไหน ท าอย่างไรมหาวิทยาลัยจึงจะเป็น
ท่ีรู้จักของสังคมอย่างชัดเจนว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเด่นแบบไหน เรามีจุดยืนอย่างไร เรายึดมั่น
อะไร ส่วนเรื่องอื่นๆ ตอนนี้เทคโนโลยีช่วยเยอะ แต่ท่ีเห็นตอนนี้เรามีข่าวเยอะมาก แต่
สะเปะสะปะ 

- รบกวนปรับระบบเสียงตามสายด้วยค่ะ เพราะฟังไม่ชัดเจนเลย 


