
 
 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2564 
------------------------------------------------- 

 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริม  สืบสำนและ
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนประเพณี รวมถึงกำรจัดเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวม ค้นคว้ำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์และประชำชนทั่วไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ท ำกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ภำยในหน่วยงำน เพ่ือน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ไปปรับปรุง 
และพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำร และผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

วิธีด าเนินการประเมิน 
1.  กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย และ

บุคคลภำยนอก ที่มำใช้บริกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ตอนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประเมินผล แจกแบบประเมินควำมพึงพอใจให้ผู้มำใช้บริกำรส ำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ระหว่ำงเดือนมกรำคำ 2564 – ธันวำคม 2564 ได้แบบประเมินที่สมบูรณ ์จ ำนวน 317 ชุด 
4.  กำรแปลควำมหมำยข้อมูล 
 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้ ผู้ประเมินก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลเชิงปฏิบัติกำร โดยใช้ลักษณะของแบบประเมินเป็น
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

 เลือกตอบมำกที่สุด  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด 
 เลือกตอบมำก  หมำยถึง พึงพอใจมำก 
 เลือกตอบปำนกลำง  หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง 
 เลือกตอบน้อย  หมำยถึง พึงพอใจน้อย 
 เลือกตอบน้อยที่สุด  หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 และก ำหนดระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อกำรแปรผล ดังนี้ 
 4.50 – 5.00  หมำยถึง มำกที่สุด 



 3.50 – 4.49  หมำยถึง มำก  
 2.50 – 4.39  หมำยถึง ปำนกลำง  
 1.50 – 2.49  หมำยถึง น้อย  
 1.00 – 1.49  หมำยถึง น้อยที่สุด  
5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประเมินผลท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรหำค่ำสถิติ คือ 

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบูรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงเดือนมกรำคำ 2564 – ธันวำคม 2564 ได้ผลกำรประเมิน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่วไป 
  

 ตารางท่ี 1 จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 
   

 

 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 317 คน พบว่ำ เป็นเพศชำย จ ำนวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.85 และเพศหญิง จ ำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 56.15 

 ตารางท่ี 2 จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมประเภทผู้รับบริกำร 

 

 
 
 
 
 
 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีเป็นนักศึกษำจ ำนวน 167 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 52.68 รองลงมำคือ บุคคลภำยนอก จ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87 และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 ตำมล ำดับ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 139 43.85 

หญิง 178 56.15 
รวม 317 100.00 

ประเภทผู้รับบริการ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษำ 167 52.68 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 32 10.09 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 36 11.36 
บุคคลภำยนอก 82 25.87 

รวม 317 100.00 



 ตารางท่ี 3 จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสังกัด / หน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัด/หน่วยงำน อ่ืนๆ จ ำนวน 82 คน           
คิดเป็นร้อยละ 25.87 รองลงมำ คือ คณะมนุษยศำสตร์ฯ จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14                            
และคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 ตำมล ำดับ 
 
 
ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

สังกัด / หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

คณะวิทยำศำสตร์ฯ 34 10.73 
คณะครุศำสตร์ 45 14.20 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 42 13.25 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ 38 11.99 
คณะมนุษยศำสตร์ฯ 48 15.14 

ส ำนัก/สถำบัน 28 8.83 

อ่ืน ๆ 
- ร.ร. เทศบำล(3) 12  
- ร.ร.เพชรพิยำคม 18 
- อบต. นำป่ำ 4 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
- ท่องเที่ยวและกีฬำ 3 
- ท้องถิ่นจังหวัด 6 
- ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 4  
- โยธำธิกำรและผังเมือง 2 
- วัฒนธรรมจังหวัด 7 
- อบต. สะเดียง 9 
- อบต. นำยม 3 
- รพ.เพชรบูรณ์ 7 
- อบจ 6 
- ประชำสัมพันธ์จังหวัด 2 
- เทศบำลเมือง 4 
- สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติ 3 

82 25.87 

รวม 317 100.00 



ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  4.62 0.69 มากที่สุด 
1. ขั้นตอนกำรบริกำรไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน มีควำมชัดเจน 4.61 0.73 มำกที่สุด 

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 4.64 0.65 มำกที่สุด 
3. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย และแนะน ำขั้นตอนในกำรให้บริกำร 4.67 0.67 มำกที่สุด 

4. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมคีวำมเหมำะสม  4.63 0.68 มำกที่สุด 
5. ควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำรแต่ละขั้นตอน 4.58 0.73 มำกที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร 4.58 0.69 มากที่สุด 
1. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ อัธยำศัยดี เป็นมติร 4.56 0.72 มำกที่สุด 

2. ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง 4.63 0.71 มำกที่สุด 
3. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.59 0.71 มำกที่สุด 

4. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย สุภำพ เรียบร้อย 4.53 0.68 มำกที่สุด 

5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 4.58 0.66 มำกที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.53 0.75 มากที่สุด 

1. สถำนที่ตั้งสะดวกในกำรเดินทำงมำรบับริกำร  4.47 0.76 มำก 
2. ควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4.53 0.79 มำกที่สุด 

3. บรรยำกำศของสถำนที่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร 4.56 0.77 มำกที่สุด 
4. สถำนที่จอดรถมีควำมเพียงพอและปลอดภัย 4.45 0.74 มำก 

5. มีข้อมูล/เอกสำร/Website/Facebook/แบบฟอร์มสะดวก
และง่ำยต่อกำรใช้บริกำร 

4.62 0.70 มำกที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.60 0.64 มากที่สุด 
1. กำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม 4.59 0.60 มำกที่สุด 

2. กำรให้ควำมรู้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร 4.62 0.68 มำกที่สุด 
ด้านสารสนเทศ 4.55 0.70 มากที่สุด 

1. มชี่องทำงกำรส่งและรับข้อมลูหลำกหลำยช่องทำง เช่น อีเมล์ 
/ แฟกซ์ / ระบบรบั-ส่งหนงัสือ / Facebook 

4.58 0.65 มำกที่สุด 

2. เว็บไซด์ / Facebook หน่วยงำนข้อมูลเปน็ปัจจบุันอยู่เสมอ 4.56 0.71 มำกที่สุด 
3. เว็บไซต์หนว่ยงำนสบืค้นได้งำ่ย มีควำมสวยงำมและสำมำรถ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหำหรือข้อมูลที่ต้องกำรได้ 

4.52 0.74 มำก 

โดยรวม 4.58 0.70 มากที่สุด 

  

 



 จำกตำรำง พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกมี่สุด ทีค่่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.70 เมื่อพิจำรณำประเด็นค ำถำมวัดควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนได้ ดังนี้ 

 1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด        

ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 โดยในหัวควำมชัดเจนในกำรอธิบำย และแนะน ำ

ขั้นตอนในกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.67 รองลงมำคือหัวข้อควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 และหัวข้อระยะเวลำในกำรให้บริกำรมี

ควำมเหมำะสม มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เท่ำกับ 0.68 ตำมล ำดับ  

 2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 โดยในหัวข้อให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง มีควำม

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.71 รองลงมำ คือ

หัวข้อเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ  มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.71 และหัวข้อเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 

0.66 ตำมล ำดับ 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.75 โดยในหัวข้อมีข้อมูล/เอกสำร/Website/Facebook/แบบฟอร์ม

สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้บริกำร มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.70 รองลงมำ คือหัวข้อบรรยำกำศของสถำนที่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจ

อยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.77 และหัวข้อควำมสะอำด

ภำยในอำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 ส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.79 ตำมล ำดับ 

 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.64 โดยในหัวข้อกำรให้ควำมรู้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร มีควำมพึงพอใจ

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.68 และหัวข้อกำรให้บริกำรองค์

ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เท่ำกับ 0.60 ตำมล ำดับ  

 

 



 5. ด้านสารสนเทศ มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.70 โดยในหัวข้อช่องทำงกำรส่งและรับข้อมูลหลำกหลำยช่องทำง เช่น อีเมล์ / 

แฟกซ์ / ระบบรับ-ส่งหนังสือ / Facebook มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 ส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 รองลงมำ คือ หัวข้อเว็บไซด์ / Facebook หน่วยงำนข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.71 และ

หัวข้อเว็บไซต์หน่วยงำนสืบค้นได้ง่ำย มีควำมสวยงำมและสำมำรถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหำหรือข้อมูลที่ต้องกำรได้  

มีควำมสวยงำมและสำมำรถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหำหรือข้อมูลที่ต้องกำรได้  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

ที่ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.74 ตำมล ำดับ 

 กำรประเมินโดยภำพรวมทั้ง 5 ด้ำน พบว่ำควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.70 โดยเรียงตำมล ำดับจำกด้ำนที่มีควำมพึงพอใจมำกสุดไปน้อยสุดได้

ดังนี้  

1.  ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 

2. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร   

 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.64 

3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร   

 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 

4. ด้ำนสำรสนเทศ 

 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.70 

5. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.75 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

            จำกข้อเสนอแนะในกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประจ ำป ี2564 รอบที ่1 (มกรำคม – มิถุนำยน) ผู้ตอบแบบประเมินให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 1. บริเวณเพดำนบำงจุดมีน้ ำรั่ว ท ำให้ดูไม่สวยงำม หรืออำจมีอันตรำยได้  

 2. ให้เพ่ิมแสงสว่ำงในบริเวณหอวัฒนธรรม  

 3 ควรมีจุดวัดอุณหภูมิร่ำงกำย และเจลแอลกอฮอลล์บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำก่อนมำใช้

บริกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

 จำกข้อเสนอแนะ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1. แจ้งต่อมหำวิทยำลัยให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบริเวณเพดำนและจุดที่มีน้ ำรั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 2. ได้เพ่ิมแสงสว่ำงในบริเวณหอวัฒนธรรมตำมที่เสนอมำ  

 3. ได้มีจุดวัดอุณหภูมิร่ำงกำย สเปย์และเจลแอลกอฮอลล์บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำก่อนมำใช้

บริกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

            ข้อเสนอแนะในกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 รอบที่ 2 (กรกฏำคม 2564 – ธันวำคม 2564) ผู้ตอบแบบประเมินมีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ 

 1. ควรมีป้ำยบอกทำงเข้ำมำส ำนักงำนที่ชัดเจนกว่ำนี้  และควรมีป้ำยส ำนักงำนขนำดใหญ่ตั้งอยู่

ข้ำงหน้ำ 

 2. ควรมีจุดหรือสถำนที่จอดรถที่ชัดเจน  

 3. อยำกให้เพิ่มจุดรอรับบริกำรด้ำนนอกอำคำรส ำนักงำนด้วย 

 4. เจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี บริกำรด้วยควำมเป็นมิตร และตอบข้อซักถำมได้อย่ำง

ชัดเจนทุกครั้งที่มำใช้บริกำร 

 


