
 
บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดวิเคราะหและศึกษาระบบงานปจจุบันโดยใชเทคนคิการ
สัมภาษณบุคคลากรผูปฏิบัติงานและรวบรวมเอกสารท่ีเกีย่วของกับแผนกบริการตางจังหวดั ของ
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดังมีรายละเอียดการศึกษาครอบคลุม
หัวขอตอไปนี้ 

3.1  นโยบายและโครงสรางการบริหารงานของแผนกบริการตางจังหวัด บริษัท แอ็ดวานซอิน
ฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

3.2  ลักษณะระบบงานปจจุบัน 
3.3  ลักษณะปญหาของระบบงานปจจุบัน 
3.4  ประเมินระบบงานปจจุบัน ความตองการและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 

 

3.1 นโยบายและโครงการบริหารงานของแผนกศูนยบริการตางจังหวัด บริษัท แอ็ดวานซอินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
นโยบายและการบริหารงานสําหรับแผนกศูนยบริการตางจังหวัด มีการวางรูปแบบการทํางาน

สําหรับศูนยบริการตางจังหวัด โดยผูอํานวยการฝายศูนยบริการลูกคาตางจังหวัดเปนผูดูแล
บริหารงานท่ีสวนกลาง ทําหนาท่ี วางแผน ควบคุมการทํางานของเจาหนาท่ีวิศวกรบริการประจํา
ศูนยบริการตางจังหวัดท้ังหมด รวมถึงการบริหารจัดการงานดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับแผนก
ศูนยบริการตางจังหวัด และทําหนาท่ีกําหนดการทํางานใหกับเจาหนาท่ีวิศวกรประจําศูนยบริการ
ตางจังหวัด เชน การบริการซอมเสีย การบริการติดต้ัง และการบริการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร 
ตลอดจนชวยเหลืองานและความรวมมือกับเจาหนาท่ีสวนกลางในการติดตอส่ือสารกับลูกคาใน
พื้นท่ี โดยมีบุคคลากรที่พรอมจะคอยใหคําแกไขปญหา และแนะนําลูกคาทุกวันไมเวนวันหยุด     
สุดสัปดาห แผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวัดจะมีเวลาปฏิบัติงานในวันจันทร-ศุกร เปดใหบริการ
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.30 น. และหยุดใหบริการในวันเสาร-อาทิตย 
 

 
 
 
 
 



16 

 
 

 
รูป 3.1 สายงานการบริหารงานของบริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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การใหบริการของแผนกศูนยบริการตางจังหวัดจะแบงแยกพื้นท่ีการใหบริการโดยยึดถือ
พื้นท่ีการใหบริการหรือพื้นท่ีการติดตั้งชุมสายโทรศัพท ขององคการโทรศัพท ซ่ึงจะแบงแยก
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ออกเปนจํานวน 7 แหง และแตละแหงจะมีพื้นที่การใหบริการดังนี้ 

1)  ศูนยบริการตางจังหวัดเชียงใหม และมีพื้นที่ใหบริการในเขตจังหวัดดังนี้ 
1.1)  เชียงใหม 
1.2)  แมฮองสอน 
1.3)  ลําพูน 
1.4)  ลําปาง 
1.5)  พะเยา 
1.6)  เชียงราย 
1.7)  แพร  
1.8)  นาน 

2) ศูนยบริการตางจังหวัด ประจําจังหวัดพิษณุโลก และมีพื้นที่ใหบริการในเขตจังหวัดดังนี้ 
2.1)  พิษณุโลก 
2.2)  สุโขทัย 
2.3)  อุตรดิตถ 
2.4)  ตาก 
2.5)  กําแพงเพชร 
2.6)  นครสวรรค 
2.7)  เพชรบูรณ 
2.8)  พิจิตร 
2.9)  อุทัยธานี 
2.10)  ชัยนาท 

3) ศูนยบริการตางจังหวัด ประจําจังหวัดขอนแกน และมีพื้นที่ใหบริการในเขตจังหวัดดังนี้ 
3.1)  ขอนแกน 
3.2)  กาฬสินธุ 
3.3)  อุดรธานี 
3.4)   หนองบัวลําภู 
3.5)   หนองคาย 
3.6)   เลย 
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3.7)   นครพนม 
3.8)  มุกดาหาร 
3.9)  สกลนคร 
3.10)  รอยเอ็ด 
3.11)  มหาสารคราม  

4) ศูนยบริการตางจังหวัด ประจําจังหวัดนครราชสีมา และมีพื้นท่ีใหบริการในเขตจังหวัด
ดังนี้ 
4.1)  นครราชสีมา 
4.2)  ชัยภูมิ 
4.3)  บุรีรัมย 
4.4)  สุรินทร 
4.5)  ศรีสะเกษ 
4.6)  ยโสธร 
4.7)  อุบลราชธานี 

5) ศูนยบริการตางจังหวัด ประจําจังหวัดชลบรี และมีพื้นที่ใหบริการในเขตจังหวัดดังนี้ 
5.1)  ชลบุรี 
5.2)   ระยอง 
5.3)  จันทบุรี 
5.4)  ตราด 
5.5)  สระแกว 
5.6)  ปราจีนบุรี 
5.7)  ฉะเชิงเทรา 

6) ศูนยบริการตางจังหวัด ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี และมีพื้นท่ีใหบริการในเขตจังหวัด
ดังนี้ 
6.1)  สุราษฎรธานี 
6.2)  นครศรีธรรมราช 
6.3)  พังงา 
6.4)  กระบ่ี 
6.5)  ภูเก็ต 
6.6)  ชุมพร 
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6.7)  ระนอง 
7) ศูนยบริการตางจังหวัด ประจําจังหวัดสงขลา และมีพื้นที่ใหบริการในเขตจังหวัดดังนี้ 

7.1)  สงขลา 
7.2)  พัทลุง 
7.3)  ตรัง 
7.4)  ยะลา 
7.5)  สตูล 
7.6)  ปตตานี 
7.7)  ยะลา 
7.8) นราธิวาส 
 

หนาท่ีการทํางานของเจาหนาท่ีชางบริการแผนกศูนยบริการตางจังหวัด  
1) งานบริการลักษณะท่ีสามารถวางแผนการใหบริการได 

1.1) งานบริการประเภทบํารุงรักษาประจํางวดบํารุงรักษา 
1.2) งานบริการประเภทตดิต้ังอุปกรณเครือขายและระบบคอมพิวเตอร 

(ฮารดแวรและซอฟตแวร) 
                        

2) งานบริการลักษณะท่ีไมสามารถวางแผนการใหบริการได 
งานบริการประเภทซอมเสียอุปกรณเครือขายและคอมพวิเตอร 

 
หนาท่ีการทํางานของเจาหนาท่ีธุรการประจําศูนยบริการตางจังหวัด 

เจาหนาท่ีธุรการประจําศูนยบริการตางจังหวัดแตละแหง จะเปนผูระบุการทํางานท้ัง
ดานบริการซอมบํารุง บริการซอมเสีย และ บริการติดต้ัง ใหกับวิศวกรบริการประจําศูนยบริการ
ตางจังหวัด และเจาหนาท่ีธุรการประจําศูนยบริการตางจังหวดัแจงตอเจาหนาท่ีธุรการสวนกลาง 
หรือ ลูกคา วาจะมีวิศวกรบริการประจําศูนยบริการตางจังหวดัทานใดใหบริการได รวมถึงรวบรวม
เอกสารการปฏิบัติงานตางๆ ของวิศวกรบริการตางจังหวัดสงตอใหสวนกลางทราบ 
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3.2 ลักษณะระบบงานปจจุบัน 
ในสวนของแผนกบริการลูกคาตางจังหวดั (Service Center) เปนหนวยงานหน่ึงของบริษัท 

แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะเปนสวนท่ีมีการติดตอส่ือสารกับลูกคาใน
พื้นที่ ท่ีศูนยบริการลูกคาตางจังหวดัรับผิดชอบ โดยในสวนของแผนกบริการลูกคาตางจังหวดัจะมี
บุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลในสวนงานในดานตางๆ เพื่อรองรับกับการบริการท่ีครอบคลุม
ทุกปญหา และยังมีการตรวจเช็คคุณภาพการทํางานในแผนกดวยการตรวจสอบคุณภาพ การทํางาน
ของแตละบุคคลในแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด เพื่อใหลูกคาท่ีมีปญหาการใชระบบ
คอมพิวเตอร หรือ ระบบเครือขาย ไดรับการชวยเหลือท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อใหเกดิการ
บริการท่ีดีท่ีสุดแกลูกคา 

ระบบงานปจจบัุนในดานการปฎิบัติงานรับแจงปญหา การบํารุงรักษา รวมถึงการปฏิบัติงาน
ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร และการบันทึกขอมูลการแจงปญหา ขอมูลการบํารุงรักษา และขอมูลการ
ติดต้ังของลูกคาในแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ซ่ึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากจะตองนาํ
ขอมูลเหลานั้นมาประเมินการทํางานภายในแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวดัและวเิคราะหปญหา
ท่ีเกิดขึ้น และยังเพื่อนํามาใชในการประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในดานตางๆ ทําใหการ
บันทึกขอมูลของการแกไขปญหา ขอมูลการบํารุงรักษา และขอมูลการติดตั้ง รวมไปถึงการรายงาน
การปฏิบัติงานของวิศวกรบริการประจําศูนยบริการตางจังหวัดเปนส่ิงสําคัญ ทางแผนกศูนยบริการ
ลูกคาตางจังหวัดก็มีการบันทึกขอมูลการแจงปญหาของลูกคา และขอมูลรายงานการปฎิบัติงานของ
วิศวกรบริการตางจังหวัดเชนกัน โดยมีข้ันตอนของระบบงานดังนี ้

(1)  เม่ือลูกคาประสบปญหาดานการใชงานระบบคอมพิวเตอร หรือ ระบบเครือขาย ไมวากรณี
ใดๆ สามารถโทรศัพทเขาท่ีเบอร 02-275-9400 ในสวนของแผนกบริการลูกคาสวนกลาง จะมี
พนักงานรับแจงปญหาตางๆ 

(2) เม่ือพนักงานรับสาย จะแจงช่ือรับสายเพ่ือสะดวกกับลูกคาในการติดตามงานในกรณท่ีีงาน
ยังไมเสร็จหรือยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึน จากนั้นพนกังานกจ็ะสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
ลูกคา โดยจะขอทราบขอมูลท่ีจําเปนกับการติดตอกลับลูกคา เชน ช่ือลูกคาท่ีแจง ช่ือหนวยงาน รหัส
อุปกรณคอมพิวเตอร หรือ รหัสอุปกรณเครือขาย (Serial Number: S/N.) และเบอรติดตอกลับ เปน
ตน 

(3) ในระหวางมีการแจงรับปญหาท่ีเกิดข้ึนนัน้ พนกังานจะทําการตรวจสัญญาการบริการ และ 
พื้นที่ตั้งของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณเครือขายนั้นๆ หากพบวาอุปกรณคอมพิวเตอร หรือ 
อุปกรณเครือขายอยูในพ้ืนท่ีบริการของศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด จะทําการรับเร่ืองการแจงนัน้ๆ 
ไวและโอนการบริการนั้นๆ ตอไปยังเจาหนาท่ีแผนกบริการลูกคาตางจังหวดัตอไป เจาหนาท่ีแผนก
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บริการลูกคาคาตางจังหวัดจะบันทึกขอมูลการแจงปญหา ขอมูลการบํารุงรักษา และขอมูลการติดตั้ง
ของลูกคาเขามาใน Microsoft Excel โดยจะเก็บรายละเอียดและรวบรวมขอมูลการแจงปญหา ขอมูล
การบํารุงรักษา และขอมูลการติดตั้งท่ีวิศวกรบริการประจําศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด และจัดทํา
รายงานการปฏิบัติงานของวศิวกรบริการแตละคนในแผนกศูนยบริการตางจังหวดัประจําทุกๆ สอง
สัปดาห และรายงานประจําเดือน เพื่อใหหวัหนาแผนกศนูยบริการลูกคาตางจังหวัดในการตรวจเช็ค
การทํางานของพนักงานและปญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกคา โดยมีเปาหมายอีกอยางหนึ่งคือ การทํา KPI 
(Key Performance Indicator) เพื่อใชเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ตวัช้ีวดัผลการดําเนินงาน
หลักวัดความกาวหนาอของการบรรลุปจจัยหลักแหงความสําเร็จ หรือ ผลสัมฤทธ์ิของแผนก โดย
เทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีตกลงกันไว แผนกสามารถใชผลของการวัด
และการประเมิณความกาวหนาของการบรรลุวิสัยทัศของแผนก เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของแผนก ตวัช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักมีความเช่ือมโยงกับปจจยัหลักแหงความสําเร็จ 
ตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานหลักท่ีดีควรมีความเหมาะสม สามารถท่ีจะโนมนาวใหทุกคนในแผนก
และผูมีสวนไดเสียผลประโยชนตลอดจนสาธารณชนเช่ือถือผลงานท่ีวัดจากตัวช้ีวดัเหลานี ้

(4) กรณีวิศวกรบริการของศูนยบริการตางจังหวัดท่ีไมสามารถแกไขปญหา เกี่ยวกับการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอรในดานอ่ืนๆ ดวยตนเอง หรือ ระบบคอมพิวเตอรเครือขายยังไมสามารถใชงาน
เปนปกติดังเดมิ จะตองทําการแจงตอเจาหนาท่ี Helpdesk เพื่อทําการสรุปหาแนวทางการแกปญหา
ระบบคอมพิวเตอรเครือขายใหสามารถใชงานไดปกติตอไป เจาหนาท่ี Helpdesk จะแจงกลับมายงั
พนักงานที่รับเร่ืองในตอนแรก วาสามารถแกไขปญหาใหลูกคาเรียบรอยแลว ดวยวธีิการแกปญหา
แบบใด ในเวลาเทาไหร สามารถใชงานไดปกติตอนไหน พนกังานกจ็ะบันทึกเวลาท่ีสามารถแกไข
ปญหานี้เสร็จส้ินเปนอันจบ 

(5) กรณีวิศวกรบริการของศูนยบริการตางจังหวัด ท่ีไมสามารถปฏิบัติงานบริการดานการ
ติดต้ังใหแลวเสร็จดวยตนเอง หรือการปฏิบัติงานในคร้ังเดียวแลวเสร็จได จะตองทําการแจงปญหา
การติดต้ัง หรือรายงานการติดต้ังตอเจาหนาท่ี Project Manager เพื่อทําการสรุปหาแนวทาง
แกปญหาการติดตั้ง เจาหนาท่ี Project Manager จะรายงานการติดต้ังนัน้ๆ ใหลูกคาทราบตอไป 

(6) หัวหนาแผนกบริการลูกคาตางจังหวดัจะรวบรวมขอมูลตางๆ สรุปปญหา และผลการ
ดําเนินงานการบริการลูกคาของวิศวกรประจําศูนยบริการตางจังหวดัแตละคน เพื่อสงรายงานใหกับ
ผูบริหารแผนกบริการลูกคาเพื่อใชในการตัดสินใจในระดับผูบริหารในการแกไขปญหาใหกับลูกคา
ในดานตางๆ รวามท้ังการทํางานในในแผนกบริการลูกคาตางจังหวดัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอร
เมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
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รูป 3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติ และการบันทึกการแกไขปญหาลูกคาแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั 
บริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
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3.3 ลักษณะปญหาของระบบงานปจจุบัน 

การทํางานบริการประเภทซอมเสีย ซ่ึงเปนงานท่ีไมสามารถวางแผนการใหบริการไดนัน้
ศูนยบริการตางจังหวดัจะรับงานการแจงเสีย หรือรับการทํางานท่ีระบุจากสวนกลาง สํานักงานใหญ 
มายังศูนยบริการตางจังหวดัเพื่อใหวิศวกรบริการเขาทํางานบริการซอมเสียนั้นๆ แตการระบุการ
ทํางานจากสวนกลางเจาหนาท่ีธุรการสวนกลาง (Call Center) ตองทําการโทรศัพทติดตอสอบถาม
กับวิศวกรศูนยบริการตางจังหวัดกอนทุกคร้ังวา จะสามารถเขาทํางานบริการไดเม่ือไหร หรือไม 
อยางไร ตลอดจนหากโทรศัพทติดตอกบัวิศวกรศูนยบริการตางจังหวัดไมได จะทําใหเจาหนาท่ี
ธุรการสวนกลางไมสามารถระบุงานหรือแจงลูกคาไดทันทีวา จะมีวิศวกรบริการตางจังหวดัทําการ
ใหบริการลูกคาไดเม่ือใด ในขณะเดียวกนั งานดานเอกสาร เม่ือชางบริการตางจังหวดัไดออก
ปฏิบัติงานแลวเสร็จ จะตองมีเอกสารรายละเอียดการทํางานทุกคร้ัง ซ่ึงในแตละเดือนพนักงาน
ประจําศูนยบริการตางจังหวดัจะตองสงรายงานการทํางานของเดือนนัน้ๆ ไปยังสวนกลาง 
สํานักงานใหญ และเก็บสําเนาเอกสารในการทํางานแตละคร้ังไวเพื่อเปนขอมูลอางอิงในการ
ใหบริการลูกคาในคร้ังตอไป หากอุปกรณของลูกคาท่ีศูนยบริการตางจังหวดัดแูลอยูเกดิปญหาข้ึน
อีก สามารถสรุปปญหาออกไดดังนี ้

(1) ขาดฐานขอมูลของลูกคาท่ีดีในการท่ีจะแกไข และประเมินปญหาท่ีเกดิข้ึนในดานปฎิบัติ
การแกไขปญหาของลูกคาในแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั ทําใหเกิดความลาชาในการ
แกปญหา หรือตลอดจนการติดตอประสานกับลูกคา 

(2) ไมมีเคร่ืองมือในการประเมินการปฎิบัติงานการแกไขปญหา การบํารุงรักษา และการติดต้ัง
ระบบคอมพิวเตอรใหกับลูกคา ในแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั และขาดการประเมินท่ี
ตอเนื่อง 

(3) การปฏิบัติงานในการแกไขปญหา การบํารุงรักษา และการตดิต้ังของลูกคาในแผนก
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั มีข้ันตอนในการบันทึกท่ีลาชา ขอมูลไมถูกตองครบถวน ทําใหไม
สามารถที่จะบริการลูกคาไดตรงตามประสิทธิภาพท่ีตั้งไวและตํ่ากวามาตรฐานดานการบริการท่ี
กําหนด 

(4) ในการปฎิบัตใินการแกปญหาของลูกคาในแผนกบริการลูกคาตางจังหวดั บางคร้ังไมมีการ
บันทึก ทําใหไมสามารถวิเคราะหปญหาของลูกคาในแผนกบริการลูกคาตางจังหวดัได 

(5) การปฎิบัติงานในการแกปญหา การบํารุงรักษา และการติดต้ังใหกับลูกคาในแผนก
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดัท่ีบันทึกใน Microsoft Excel หรือในกรณท่ีีพิมพออกมาในรูปแบบของ
เอกสาร ทําใหการวิเคราะหขอมูลทําไดยาก เนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก และขอมูลจะถูกจดัเก็บไว
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คนละท่ี ทําใหการรวบรวมขอมูลในแตละคร้ังมีความยุงยาก ใชเวลานาน และตองสูญเสียทรัพยากร
ในการรวบรวมขอมูล 

(6) การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั มีความผิดพลาดได
งาย ทําใหขอมูลไมถูกตองและไมแนนอน 

(7) ผูบริหารแผนกบริการลูกคา และ หัวหนาแผนกบริการลูกคาตางจังหวัดไมสามารถไดรับ
ขอมูลทางการปฏิบัติในการแกไขปญหาของลูกคา และการปฏิบัติงานของวิศวกรศูนยบริการ
ตางจังหวัดไดทันที 

 
3.4 ประเมินระบบงานปจจุบัน ความตองการและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 

จากระบบงานในการแกปญหาใหกับลูกคาและการปฏิบัติงานบริการดานตางๆ ในแผนก
ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
สามารถวิเคราะหไดดังนี ้

(1) ระบบการแกไขปญหาของแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวัดท่ีใชอยูในปจจุบัน ไมเปน
สากล ดังนั้นจงึควรมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใหวิศวกรบริการในแผนกศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั 
สามารถใชขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก รวดเร็วและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่ือสารกัน
ไดในระดับสากล 

(2) ขอมูลการแกไขปญหา การบํารุงรักษา และการติดต้ังของแผนกศูนยบริการลูกคา
ตางจังหวัดในปจจุบัน ไดมีการบันทึกขอมูลลงใน Microsoft Excel แลวนําเอาขอมูลมาจัดทําใน
รูปแบบเอกสาร ซ่ึงอาจจะมีการซํ้าซอนและการเวิคราะหขอมูลที่ไดมาทําไดยาก เนื่องจากขอมูลถูก
จัดเก็บไวคนละท่ี ดังนั้นจึงควรมีการจัดทําระบบแกไขปญหาของแผนกศูนยบริการลูกคา
ตางจังหวัดแบบสากล เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลไดรวดเร็ว ถูกตองและเรียกใชไดทันที 

(3) การประมวลผล จากระบบเดิมจะทําไดยากเนื่องจากอยูในรูปแบบเอกสาร ทําใหสูญเสีย
ทรัพยากรในการรวบรวมขอมูล จึงจําเปนตองพัฒนาระบบใหมท่ีสามารถประมวลผลไดรวดเร็ว
และสามารถเสนอสารสนเทศ โดยแสดงบนจอภาพไดและสามารถใชไดอยางสะดวก 
ผูบริหารตองการระบบสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการแกไขปญหา และการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกบริการลูกคาตางจังหวัด รวมท้ังประเมินผลการปฎิบัติงานและการ
ตรวจสอบภาระงานของบุคคลากร เพ่ือนําไปบริหารจัดการในการบริการลูกคาและบริหารจัดการ
ในแผนกบริการลูกคาตางจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 


