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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความเปนมา 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนระบบหนึ่งที่นํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  มีวัตถุประสงคเพื่อการรับ – สงเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ปจจุบันไดมีการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสอยูแลว  และเพ่ือใหระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ตรงกับความตองการ ของผูใชงานมากที่สุด  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดจัดทําโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขึ้นเพื่อที่จะนําขอมูลการสํารวจมาพัฒนา  
ปรับปรุงระบบสารบรรณ-อิเล็กทรอนิกสตอไป 
 
ความมุงหมายของการประเมิน 

 1.  เพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนา ปรับปรงุ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  เพ่ือใหการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ขอบเขตของการประเมิน 

 ในการประเมินครั้งนี้  เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย  ที่ใชบริการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  ในปงบประมาณ 2562  เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจในการใหบริการระบบ         
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
 



บทที่ 2 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
กลุมตัวอยาง 

 บุคลากรที่ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ประจําปงบประมาณ 2562  รวมทั้งสิ้น  
548  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีทั้งหมด 3  ตอน
คือ  ตอนที่ 1  เปนคาํถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  เปนคําถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจตอการใหบริการ  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
 
การดําเนินการเก็บขอมูล 

 ผูดูแลระบบ  เก็บขอมูลแบบสอบถามผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ประจําป
งบประมาณ 2562 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 1.  ตอนที่ 1  หาคาความถี่  และรอยละ   
 2.  ตอนที่ 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนที่ 3  จัดกลุมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้จะเสนอผลการ
ประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 3 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถามเปน

แบบตรวจสอบรายการ (check – list)  จํานวน 3 ขอ  ไดแก  เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน     
 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ  มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน  22  ขอ 
 ตอนท่ี 3  เปนความถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  

เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน  ดังแสดงในตาราง 1 – 3  
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 81 31.4 
หญิง 177 68.6 

รวม 258 100.0 

 

จากตาราง 1  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เปนเพศหญิงมากกวา      

เพศชาย  คือ  เพศหญิง  จํานวน 177 คน  คิดเปนรอยละ 68.6  และเพศชาย  จํานวน  81  คน  คิด

เปนรอยละ 31.4 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
สถานภาพ  

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
อาจารย 81 31.4 
ขาราชการ 19 7.4 
บุคลากรสายวิชาการ 12 4.7 
บุคลากรสายสนับสนุน 146 56.6 

รวม 258 100.0 

 

จากตาราง 2  พบวากลุมผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สวนใหญเปนบุคลากร
สายสนับสนุน จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 56.6  รองลงมาอาจารย จํานวน 81 คน คิดเปน 
รอยละ 31.4 

 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม

หนวยงาน 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 
  คณะครุศาสตร 27 10.5 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 22 8.5 
 คณะวิทยาการจัดการ 14 5.4 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16 6.2 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 6.2 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 8 3.1 
 คณะนิติศาสตร 6 2.3 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 5.4 
 คณะนิเทศศาสตร 9 3.5 
 คณะอัญมณศีาสตรและประยุกตศิลป 9 3.5 
 คณะพยาบาลศาสตร 4 1.6 
  สํานักงานอธิการบดี 73 28.3 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 7.4 

 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 6 2.3 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 2.7 

 สํานักบริการวิชาการ 5 1.9 

 บัณฑิตวิทยาลัย 3 1.2 
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หนวยงาน จํานวน รอยละ 
 หนวยงานริมกรีน 0 0.0 

 หนวยงานสนามกอลฟ 0 0.0 

 รวม 258 100.0 

    

 

จากตาราง 3  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  สวนใหญมาจากสํานักงาน

อธิการบดี  จํานวน 73 คน  คิดเปนรอยละ 28.3  รองลงมาคือ คณะครุศาสตร  จํานวน  27 คน   

คิดเปนรอยละ 10.5 

 

ตอนที่  2  การวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใหบริการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       
โดยรวม  และรายขอ  ดังแสดงในตารางที่ 4 – 9  ซึ่งกําหนดน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
 ตอบมากที่สุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  5 
 ตอบมาก กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  4 
 ตอบปานกลาง กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  3 
 ตอบนอย กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  2 
 ตอบนอยที่สุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  1 

จากนั้นหาคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอ  โดยนําคาที่ไดมาเทียบกับเกณฑ  ดังนี้ 
 3.68 – 5.00 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับมาก 
 2.34 – 3.67 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 1.00 – 2.33 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับนอย 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โดยภาพรวม    

 
ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 
( X ) (S.D.) ระดับ 

ดานกระบวนการขั้นตอน 4.00 0.79 มาก 
ดานเนื้อหา 4.02 0.80 มาก 
ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4.04 0.78 มาก 
ดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 4.64 0.73 มากที่สุด 
ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 4.16 0.78 มาก 

รวม 4.17 0.78 มาก 

 

จากตาราง 4  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โดยภาพรวม  อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.17)  และเมื่อ
พิจารณาในรายดาน  พบวา  ดานกระบวนการขั้นตอน ดานเนื้อหา ดานประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยและดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  อยูในระดับ  “มาก”   สวนดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ อยูในระดัง “มากที่สุด” 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน 4.05 0.71 มาก 
2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน 4.05 0.74 มาก 
3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเรว็ 4.00 0.87 มาก 
4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน 3.93 0.80 มาก 
5. ระบบมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย 3.98 0.79 มาก 
6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว 3.97 0.85 มาก 

รวม 4.00 0.79 มาก 

 
จากตาราง 5  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบรกิารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ  “มาก”  ( X  =  4.00)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา ทุกขออยูในระดับ  “มาก” 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน

เนื้อหา 
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ดานเนื้อหา  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 3.98 0.82 มาก 
2. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเชื่อถือ 4.15 0.73 มาก 
3. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมลูการ
ตัดสินใจของผูบริหารได   

3.90 0.83 มาก 

4. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 4.00 0.79 มาก 
5. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน 4.06 0.83 มาก 

รวม 4.02 0.80 มาก 

 
จากตาราง 6  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบรกิารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานเน้ือหา  โดยภาพรวม อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.02)  
และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน

ประสทิธิภาพและความปลอดภัย 
 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1.ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 4.03 0.81 มาก 
2. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน 4.07 0.76 มาก 
3. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย 3.99 0.79 มาก 
4. ระบบฯ มีการเก็บรกัษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

4.05 0.77 มาก 

รวม 4.04 0.78 มาก 

 
จากตาราง 7  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยภาพรวม  อยูใน
ระดับ  “มาก”  ( X  = 4.04)  และเม่ือพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 
 



 8 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร  ( X ) (S.D.) ระดับ 
16. เจาหนาที่สามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาก
การใชงานได รวดเร็ว 

4.59 0.84 มากที่สุด 

17. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ
ทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ 

4.66 0.69 มากที่สุด 

18. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมี
จิตสํานึกในการใหบริการของผูใหบริการ 

4.63 0.73 มากที่สุด 

19. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการโดยไมเลือก
ปฏิบัติตรงไปตรงมา 

4.67 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.73 มากที่สุด 

 
จากตาราง 8  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  โดยภาพรวม  อยูในระดับ  
“มาก”  ( X  = 4.64)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มากที่สุด” 

 
ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 
20. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน
ไดด ี

4.10 0.78 มาก 

21. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

4.19 0.78 มาก 

22. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ใหเร็วขึ้นได 

4.19 0.78 มาก 

รวม 4.16 0.78 มาก 

 
จากตาราง 9  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  โดยภาพรวม  
อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.16)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ   

โดยรวบรวมความถี่ที่ไดจากแบบสอบถามมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถ่ีที่เรียงจากมากไป
หานอย  ดังแสดงในตาราง  10   
 
ตาราง 10 ขอเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   
  
ลําดับท่ี รายการ ความถี่ 

   
 
 ตาราง 10  ไมมีขอเสนอแนะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส (e-Document) 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริง) 

เพศ ชาย      หญิง 

สถานภาพผูตอบ อาจารย     ขาราชการ     บุคลากรสายวิชาการ     บุคลากรสายสนับสนุน     

หนวยงาน  คณะครุศาสตร  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

  คณะนิติศาสตร 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  คณะนิเทศศาสตร  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 

  คณะพยาบาลศาสตร  สํานักงานอธิการบดี 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักบริการวิชาการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย  คลินิกเทคโนโลย ี

  หนวยงานรมิกรีน  หนวยงานสนามกอลฟ 

 



ตอนที่ 2 ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการมากนอยเพียงใด 

(โปรดทําเครื่องหมาย  หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริง) 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

กระบวนการขัน้ตอน/กระบวนการ      

1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน      

2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน      

3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว      

4. มีฟงกชันครอบคลมุการทํางาน      

5. ระบบมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย      

6. ระบบมีการแสดงผลขอมลูที่รวดเร็ว      

ดานเนื้อหา      

7. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน      

8. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเชื่อถอื      

9. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมลูการตัดสินใจของ
ผูบรหิารได        

10. ระบบแสดงขอมลูไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

11. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน      

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย      

12. ระบบฯ แสดงขอมลูไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน      

14. ระบบฯ มีการปองกันขอมลูเสียหาย      

15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมลูอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย      

ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ      

16. เจาหนาที่สามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจากการใชงานได 
รวดเรว็      

17. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ      

18. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการของผูใหบริการ      

19. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการโดยไมเลอืกปฏิบัติตรงไปตรงมา      



ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ      

20. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี      

21. ระบบสามารถชวยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดีขึ้น      

22. ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเรว็ขึ้นได      

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 การประเมินผลความพึ งพอใจตอการใชบริก ารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   
ในปงบประมาณ 2562  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   
และเพื่อศึกษาปญหา  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป  โดยสํารวจจากบุคลากร
ในหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 548  คน 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสพอสรุปไดดังนี้ 
 
1.  สภาพทั่วไป 

 พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (68.6%)  สถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุน  
(56.6%)  หนวยงานที่เขาใชบริการมาจากสํานักงานอธิการบดีมากที่สุด (28.3%)   
    
2.  ความพึงพอใจตอการใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ พบวาโดยภาพรวม อยู ในระดับ “มาก” 
(X = 4.17) คิดเปนรอยละ 83.4  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
( X  = 4.64) คิดเปนรอยละ 92.8 รองลงมาเปนดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ   
( X  = 4.16)  คิดเปนรอยละ 83.2 และดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย ( X  = 4.04)  
คิดเปนรอยละ 80.8 
 
3.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ 

 ไมมขีอเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงการใหบริการ  
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