
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ 

ของกองประชาสัมพันธ มทร.ลานนา 

คร้ังท่ี 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 

 
 

มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 150 คน แบงเปน เพศชาย 38 คน เพศหญิง 62 คน 

 

 

 
แบงเปน กลุมอาจารย 35 คน เจาหนาท่ี 49 คน นักศึกษา 43 คน และบุคคลภายนอก 23 คน 

 

  



โดยผูตอบแบบสอบไดเคยไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ผานชองทางตาง ๆ ตามลําดับดังนี ้

ลําดับ ชองทางการรับขอมูล 
รอยละ 

ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

1 เว็ปไซด มทร.ลานนา "WWW.RMUTL.AC.TH" 76.7 

2 Facebook "กองประชาสัมพันธ ราชมงคลลานนา" 55.3 

 
Fan Page "กองประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา" 

40 

3 เคานเตอรประชาสัมพันธ Information 27.3 

4 ทางโทรศัพทโอเปอรเรเตอร หรือสอบถามจากเจาหนาท่ี

ประชาสัมพันธ (0 5392 1444) 

32.7 

5 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา FM97.25Mhz. 

15.3 

6 Twitter "RMUTL" 0.7 

7 Line "กลุม RL อาสา" หรือ "กลุม เครือขายพนักงาน

มหาวิทยาลัย มทร.ลานนา" 

14 

8 เสียงตามสาย 2 

 

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ 

ดานท่ี 1 กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

- การปฏิบัติงานมีระบบ เปนข้ันตอน มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

85 

- ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก  คิดเปนรอยละ 83 

- สามารถเขาถึงการขอรับบริการ หรือมีชองทางติดตอส่ือสารไดหลายชองทาง มีความพึง

พอใจในระดับ มาก คิดเปนรอยละ 85 

- ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก คิดเปนรอยละ 85 

- การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เปนไปดวยความรวดเร็วและท่ัวถึง มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก คิดเปนรอยละ 81 

 ดานท่ี 2 เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

- บริการดวยความเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 88 

- ใหบริการดวยเอาใจใส กระตือรือรน รวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเปนรอย

ละ 83 

- บริการดวยความสํานึกในหนาท่ี และรับผิดชอบผลของงาน มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก คิดเปนรอยละ 87 



- การตอบคําถามและใหคําปรึกษาท่ีชัดเจนตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 94 

- ใหการบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

คิดเปนรอยละ 97 

- มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธในงานบรกิาร มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 91 

- สรางความประทับใจท่ีดีแกผูท่ีมาติดตอ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเปนรอยละ 87 

 ดานท่ี 3 ส่ิงอํานวยความสะดวก 

-  สํานักงานกองประชาสัมพันธสะดวกกวางขวางเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

คิดเปนรอยละ 65 

- สถานท่ีต้ังสํานักงานสะดวกในการติดตอขอรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 75 

- อุปกรณสํานักงานตาง ๆ มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอตอการใหบริการ มีความพึง

พอใจในระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 67 

- มีระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบส่ือสารท่ีทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 75 

 ดานท่ี 4 คุณภาพการใหบริการ 

- คําแนะนํา/ขอมูลท่ีไดรับเปนประโยชนตอการดําเนินงานของทาน มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก คิดเปนรอยละ 85 

- คําแนะนํา/ขอมูลท่ีไดรับมีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

คิดเปนรอยละ 80 

- การติดตอประสานงาน มีความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเปน

รอยละ 84 

- การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหไดรับทราบ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเปน

รอยละ 92 

- ความตรงตอเวลา ความรวดเร็วในการรับสงเอกสาร มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 85 

- มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมาใชบริการ มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก คิดเปนรอยละ 88 

- การใหบริการในภาพรวมของ กองประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเปน

รอยละ 91 

  



3. ผูตอบแบบสอบถาม ยินดีรับขอมูลขาวสารจากกองประชาสัมพันธ ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ ชองทางการรับขอมูล 
รอยละ 

ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

1 เว็ปไซด มทร.ลานนา "WWW.RMUTL.AC.TH" 98 

 Facebook "กองประชาสัมพันธ ราชมงคลลานนา" 86 

2 
Fan Page "กองประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา" 

78 

3 เคานเตอรประชาสัมพันธ Information 74 

4 ทางโทรศัพทโอเปอรเรเตอร หรือสอบถามจากเจาหนาท่ี

ประชาสัมพันธ (0 5392 1444) 

74 

5 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา FM97.25 Mhz. 
70 

6 Twitter "RMUTL" 46 

7 
Line "กลุม RL อาสา" หรือ "กลุม เครือขายพนักงาน

มหาวิทยาลัย มทร.ลานนา" 

20 

 

4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

- ควรมี Line กลุมของราชมงคลลานนา ท่ีมีผูบริหารรวมดวยเพื่อรับขาวสารและไดสะทอน

มุมมองตอผูปฏิบัติท้ังอาจารยและเจาหนาท่ีเพราะเรามี 6 พื้นท่ีไมใชเชียงใหมท่ีเดียว กรรมท่ี

อยูไกลกันแลว อยามีกรรมท่ีรับขอมูลขาวสารท่ีลาหลังเลย 

- การประกาศเสียงตามสายหากเปนเรื่องดวนหรือสําคัญแลวไมควรรอเวลาพักเท่ียงหรือหลัง

เลิกงาน ควรประกาศไดเลย 

- โดยรวมดี 

- บางขาวสารก็รับรูไมท่ัวถึง 

- หองสํานักงานคับแคบเกินไป 

- เพิ่มเติมขาวสารดานอื่น เชน ขาวท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

- บุคลากรของกองประชาสัมพันธ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

- การไดรับขอมูลขาวสารนั้นรวดเร็วดีแลว 

- ควรปรับขอมูลทุกอยางใหเปนปจจุบัน 

- เจาหนาท่ียิ้มแยมดี 

- พึงพอใจ 

- พัฒนาส่ือใหทันสมัยและรวดเร็ว 

- ไมมีขอเสนอแนะ การใหบริการโดยรวมดีมาก 

- อยากใหมีเจาหนาประชาสัมพันธเพิ่ม 

- มีชองทางการประชาาสัมพันธหลากหลายชองทาง 

- ขอแจงเวียนหมายเลขโทรศัพทติดตอของแตละหนวยในมทร. 



- ควรมีการประชาสัมพันธใหสวนงานตางๆ อยางท่ัวถึง 

- ควรมีหองทํางานท่ีอยูรวมกันท่ีเดียว 

- ขาวสารควรเขาถึงบุคลากรใหไดรวดเร็วมากข้ึน หลายคนไมรูวามี เฟสบุค หรือ fanpage 

- สถานท่ีต้ังอาจจะอยูในมุมอับ สําหรับผูมาติดตอครั้งแรกจะไมทราบท่ีติดตอ 

- ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทานในการทํางานเพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

- ไดรับขอมูลแบบครบถวนดีครับมีประโยชน 

- อยากใหประชาสัมพันธแบบลวงหนาและรวดเร็ว 

- อยากใหมีกิจกรรมในมหาลัยเยอะกวานี้คะ สงเสริมความสามารถของนักศึกษาท่ีไมใชแคการ

เรียน เชน การจัดประกวด cover dance, ประกวดรองเพลง ประจําป 

- ควรประกาศใหทราบถึงดวยท่ัวกัน กอนกําหนด ไมควรประกาศลาชา 

- ควรมีการอับเดทบอยๆ เพื่อนใหทราบขอมูลพรอมๆ กัน 

- เวลารับโทรศัพท โอเปอรเรเตอร ไมตองพูดกรอกหูผูโทรหรอกคะ มันนารําคาญ แสบหู ไม

ชอบเลยสักครั้งท่ีจําเปนตองโทรไปท่ีโอเปอรเรเตอร หาชองทางหรือแจงโอเปอรเรเตอรตอ

ภายในใหทราบท่ัวถึง ขอท่ีเปนเบอรปจจุบัน ไมคอยไดรับขาวสารอะไรจากประชาสัมพันธท่ี

รวดเร็วฉับไว เสียงตามสายไมคอยดังในบางจุดของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธชองทางการ

ส่ือสารท้ังหมดท่ีมีใหบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง เพราะถาไมไดตอบแบบสอบถามก็จะไมทราบ

วามีชองทางหลายทาง ขอใหพัฒนาตอไปใหผูใชบริการรูสึกอยากไปรับบริการมากกวาลําบาก

ใจท่ีจะตองไปขอรับบริการ ขอบคุณท่ีใหตอบแบบสอบถาม 

- กองประชาสัมพันธตองมีการวางแผนและดําเนินงานในเชิงรุก เพื่อสรางการรับรูใหกับสังคม

ภายนอก การนําขาวภายในมานําเสนอตอคนภายในทําไดดีระดับหนึ่ง แตควรมีอะไรมากกวา

นี้ อยาลืมวาฝายPr.คือการตลาดของมหาลัย ส่ือสารแบรนดมหาลัย แตก็อยูท่ีโครงสราง

องคกรดวยท่ีจะวางนโยบายและมอบนโยบาย ฝากผูบริหารเขาใจงานpr.มากกวานี้คะ ดวย

ความปรารถนาดีตอทุกคน เปนกําลังใจคะ 

- การนําเสนอขาวสาร ผาน Facebook "กองประชาสัมพันธ ราชมงคลลานนา" หรือ Fan 

Page "กองประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา" ควรเลือกชองทางใด

ชองทางหนึ่ง เพราะการเสนอขาวท้ังของ Facebook และ Fanpage มีขาวท่ีไมเหมือนกัน 

อาจสรางความสับสนและมึนงงแกผูรับขาวสาร 

- ขอใหรักษามาตรฐานไวนะครับ #การดอยาตก covid-19 

- ควรกระจายขาวสารไปยังชองทางของคณะตางๆ เพื่อเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและทันทวงทีคะ 

- โทรศัพทโทรติดยาก 

- ชองทางการติดตอทางชองโทรศัพทติดตอยาก 

- บริการ ดี มากครับ 

- ควรมีการอัพเดทขาวสารทาง fanpage บอย ๆ 

- เจาหนาท่ีบริการดี 

- ขาวสารเร็ว ทันเหตุการณ 

- เจาหนาท่ีพูดไพเราะ เขาใจงาย 



- หาขอมูลงาย 

- สํานักงานคับแคบ เคาทเตอรประชาสัมพันธอยูในจุดสังเกตุเห็นไดยาก 


