
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ 

ของกองประชาสัมพันธ มทร.ลานนา 

คร้ังท่ี 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 120 คน แบงเปนดังนี้ 
- เพศชาย  50 คน  
- เพศหญิง 70 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 120 คนแบงเปนดังนี ้
- อาจารย  28 คน 
- เจาหนาท่ี  40 คน 
- นักศึกษา  36 คน 
- บุคคลภายนอก  16 คน 

 
  



1.3 โดยผูตอบแบบสอบไดเคยไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ผานชองทางตาง ๆ ตามลําดับ
ดังนี้ 

ลําดับ ชองทางการรับขอมูล 
รอยละ 

ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
1 เว็ปไซด มทร.ลานนา "WWW.RMUTL.AC.TH" 81.7 
2 Facebook "กองประชาสัมพันธ ราชมงคลลานนา" 62.5 
3 เคานเตอรประชาสัมพันธ (Information) 62.5 

4 
ทางโทรศัพทโอเปอรเรเตอร หรือสอบถามจากเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ (0 5392 1444) 

77.5 

5 Fan Page "กองประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา" 

51.7 

6 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา FM 97.25 Mhz. 

43.3 

7 Line "กลุม RL อาสา" หรือ "กลุม เครือขายพนักงาน
มหาวิทยาลัย มทร.ลานนา 

18.3 

8 "Twitter "RMUTL" 20 
9 ประกาศเสียงตามสาย 54.2 

 
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ 

ดานท่ี 1 กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
- การปฏิบัติงานมีระบบ เปนข้ันตอน มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

65 
- ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว มีความพึงพอใจในระดับ 

มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 62 
- สามารถเขาถึงการขอรับบริการ หรือมีชองทางติดตอส่ือสารไดหลายชองทาง มีความพึง

พอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68 
- ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ มีความพึงพอใจใน

ระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63 
- การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เปนไปดวยความรวดเร็วและท่ัวถึง มีความพึงพอใจใน

ระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66 
 ดานท่ี 2 เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

- บริการดวยความเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 68 

- ใหบริการดวยเอาใจใส กระตือรือรน รวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 68 

- บริการดวยความสํานึกในหนาท่ี และรับผิดชอบผลของงาน มีความพึงพอใจในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68 

- การตอบคําถามและใหคําปรึกษาท่ีชัดเจนตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70 

- ใหการบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ท่ีสุดท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70 



- มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธในงานบริการ มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 71 

- สรางความประทับใจท่ีดีแกผูท่ีมาติดตอ มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 69 

 ดานท่ี 3 ส่ิงอํานวยความสะดวก 
-  สํานักงานกองประชาสัมพันธสะดวกกวางขวางเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62 
- สถานท่ีต้ังสํานักงานสะดวกในการติดตอขอรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด     

คิดเปนรอยละ 59 
- อุปกรณสํานักงานตาง ๆ มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอตอการใหบริการ มีความ       

พึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57 
- มีระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบส่ือสารท่ีทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับ มากและ

ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61 
 ดานท่ี 4 คุณภาพการใหบริการ 

- คําแนะนํา/ขอมูลท่ีไดรับเปนประโยชนตอการดําเนินงานของทาน มีความพึงพอใจใน
ระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70 

- คําแนะนํา/ขอมูลท่ีไดรับมีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน มีความพึงพอใจในระดับ     
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66 

- การติดตอประสานงาน มีความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 69 

- การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหไดรับทราบ มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 66 

- ความตรงตอเวลา ความรวดเร็วในการรับสงเอกสาร มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 65 

- มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมาใชบริการ มีความพึงพอใจในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67 

- การใหบริการในภาพรวมของ กองประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 72 

  



3. ผูตอบแบบสอบถาม ยินดีรับขอมูลขาวสารจากกองประชาสัมพันธ ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

ลําดับ ชองทางการรับขอมูล 
รอยละ 

ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

1 เว็ปไซด มทร.ลานนา "WWW.RMUTL.AC.TH" 90.8 
2 Facebook "กองประชาสัมพันธ ราชมงคลลานนา" 85.8 
3 เคานเตอรประชาสัมพันธ (Information)  75.8 

4 
ทางโทรศัพทโอเปอรเรเตอร หรือสอบถามจากเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ (0 5392 1444) 

80 

5 Fan Page "กองประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา" 

62.5 

6 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา FM97.25 Mhz. 

71.7 

7 
Line "กลุม RL อาสา" หรือ "กลุม เครือขายพนักงาน
มหาวิทยาลัย มทร.ลานนา 

35.8 

8 "Twitter "RMUTL" 37.5 
9 ประกาศเสียงตามสาย 70 

 
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ 

 - ดี 
 - การประกาศเสียงตามสาย ควรปรับปรุงบางอาคารไมไดยินเสียงประกาศ 
 - โดยรวมดีมาก 
 - อยากใหใชเมลมหาวิทยาลัยฯ เปนชอวทางการส่ือสาร เพราะอาจารย เจาหนาท่ีทุกคนมีเมล   

มหาวิทยาลัยฯ ของตัวเองทุกคน 
 - ประทับใจเจาหนาท่ีบริการไดรวดเร็ม 
  
 


