
 
รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 

ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการดว้ยรอยยิ้ม/เปน็มิตร/อัธยาศัยดี 3.72 

1.2 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี 4.02 

1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าอธบิายและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 4.00 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 3.91 

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน   มปี้ายบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.10 
2.2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย 4.09 
2.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน 4.13 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.07 
ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อย/มีที่นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ 3.95 

3.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการให้บริการ 4.13 

3.3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกบังานที่ให้บริการ 4.08 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.05 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 
4.1 ได้รับการบรกิารที่ตรงกบัความต้องการ (ความถกูต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 3.85 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน ์ 4.13 

4.3 ภาพรวมจากการรับบรกิาร 4.06 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.01 

ด้านที่  5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน (ถ้ามี) 
5.1 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน 4.10 

5.2 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หา
ผลประโยชน์ในทาง     มิชอบ 

4.13 

5.3 ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ 3.95 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 4.06 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.02 
 

 
 
 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 



ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 

รายงาน ณ วันที่ ..27 มีนาคม  2565… 
...ผู้รายงาน…นางสาวเดือน แก้วกลาง... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 

ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการดว้ยรอยยิ้ม/เปน็มิตร/อัธยาศัยดี 3.95 

1.2 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี 4.01 

1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าอธบิายและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 4.12 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.03 

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน   มปี้ายบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.09 
2.2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย 4.10 
2.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน 4.12 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.10 
ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อย/มีที่นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ 4.08 

3.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการให้บริการ 3.87 

3.3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกบังานที่ให้บริการ 4.15 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.03 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 
4.1 ได้รับการบรกิารที่ตรงกบัความต้องการ (ความถกูต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 3.76 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน ์ 4.15 

4.3 ภาพรวมจากการรับบรกิาร 4.10 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.00 

ด้านที่  5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน (ถ้ามี) 
5.1 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน 4.10 

5.2 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หา
ผลประโยชน์ในทาง     มิชอบ 

4.12 

5.3 ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ 3.95 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 4.06 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.04 
 

 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 



ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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รายงาน ณ วันที่ …27 มีนาคม 2565.. 
ผู้รายงาน…นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 

ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการดว้ยรอยยิ้ม/เปน็มิตร/อัธยาศัยดี 4.10 

1.2 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี 3.98 

1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าอธบิายและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 4.12 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.07 

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน   มปี้ายบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3.89 
2.2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย 4.09 
2.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน 3.87 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3.95 
ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อย/มีที่นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ 4.12 

3.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการให้บริการ 4.10 

3.3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกบังานที่ให้บริการ 4.09 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.09 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 
4.1 ได้รับการบรกิารที่ตรงกบัความต้องการ (ความถกูต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 4.08 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน ์ 4.10 

4.3 ภาพรวมจากการรับบรกิาร 4.15 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.11 

ด้านที่  5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน (ถ้ามี) 
5.1 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน 4.08 

5.2 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หา
ผลประโยชน์ในทาง     มิชอบ 

4.10 

5.3 ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ 3.97 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 4.05 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.05 
 

 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 



ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 

รายงาน ณ วันที่…27 มีนาคม 2565.. 
ผู้รายงาน…นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


