บริษทั บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
แบบสอบถามสํ ารวจความพึงพอใจของการเข้ าเยียมชม
ทีศู นย์ บริการกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา)
วัตถุประสงค์ : วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ้เ ข้า เยี ยมชม ที ศู น ย์บ ริ การกํา จัด กาก
อุตสาหกรรม (แสมดํา) เพือนําผลการสํารวจไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื อง
และสร้ างความพึง พอใจให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากขึน บริ ษทั ฯ จึ งใคร่ ขอขอบคุ ณในความ
ร่ วมมือท่านทีได้ตอบคําถามทังหมดมา ณ ทีนี
ตอนที 1 : ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ชือบริ ษทั /องค์กรทีเข้าเยียมชม..................................................................................................................................
2. จํานวนของผูเ้ ข้าเยียมชม.....................................คน
3. ประเภทธุรกิจของผูเ้ ข้าเยียมชม (โปรดทําเครื องหมาย  หน้าคําตอบทีตรงกับความเป็ นจริ ง)
ชุบโลหะ
ฟอกย้อม
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
ปิ โตรเคมี
สารเคมีทีใช้แล้ว
อืนๆ (ระบุ)...........................................................

ตอนที 2: ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ าเยียมชม ในด้ านการต้ อนรับและฟังการบรรยาย รวมถึงการให้ ข้อมูล
ตลอดจนการเข้ าเยียมชมกระบวนการระบบบําบัดนําเสี ย (Wastewater Treatment System) และกระบวนการ
ระบบปรับเสถียรหรือทําให้ เป็ นก้ อนแข็ง (Stabilization and Solidification System)
(โปรดทําเครื องหมาย  ในช่ องทีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่ าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = ดี 4 = ปานกลาง 3 = พอใช้
หัวข้ อการสํ ารวจความพึงพอใจ
1.การต้ อนรับและฟังการบรรยาย ฝ่ ายบริ หารลูกค้ าสั มพันธ์

ดี

ปานกลาง พอใช้

1.1 ความประทับใจต่อการต้อนรับของเจ้าหน้าที
1.2 การจัดเตรี ยมเอกสารทีมอบให้แก่ผเู ้ ข้าเยียมชม
1.3 การบรรยายและนําเสนอของผูบ้ รรยาย
1.4 การตอบข้อซักถามทีตรงประเด็น
1.5 ความพร้อมของสถานทีและอุปกรณ์
(มีต่อด้านหลัง)
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หัวข้ อการสํ ารวจความพึงพอใจ
2.การต้ อนรับและการให้ ข้อมูล ฝ่ ายความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ งแวดล้ อม

ดี

ปานกลาง พอใช้

ดี

ปานกลาง พอใช้

ดี

ปานกลาง พอใช้

ดี

ปานกลาง พอใช้

2.1 ความประทับใจต่อการต้อนรับของเจ้าหน้าที
2.2 การจัดเตรี ยมเอกสารทีให้แก่ผเู ้ ข้าเยียมชมตรวจสอบ
2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นของเจ้าหน้าที
2.4 การให้คาํ อธิ บาย และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
2.5 ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์

หัวข้ อการสํ ารวจความพึงพอใจ
3.การต้ อนรับและการให้ ข้อมูล ฝ่ ายขนส่ งและภาชนะบรรจุ
3.1 ความประทับใจต่อการต้อนรับของเจ้าหน้าที
3.2 การจัดเตรี ยมเอกสารทีให้แก่ผเู ้ ข้าเยียมชมตรวจสอบ
3.3 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นของเจ้าหน้าที
3.4 การให้คาํ อธิ บาย และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
3.5 ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์

หัวข้ อการสํ ารวจความพึงพอใจ
4.การต้ อนรับและการให้ ข้อมูล ฝ่ ายปฏิบัติการห้ องทดลอง
4.1 ความประทับใจต่อการต้อนรับของเจ้าหน้าที
4.2 การจัดเตรี ยมเอกสารทีให้แก่ผเู ้ ข้าเยียมชมตรวจสอบ
4.3 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นของเจ้าหน้าที
4.4 การให้คาํ อธิ บาย และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
4.5 ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์

หัวข้ อการสํ ารวจความพึงพอใจ
5.การต้ อนรับและการให้ ข้อมูล ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
5.1 ความประทับใจต่อการต้อนรับของเจ้าหน้าที
5.2 การจัดเตรี ยมเอกสารทีให้แก่ผเู ้ ข้าเยียมชมตรวจสอบ
5.3 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นของเจ้าหน้าที
5.4 การให้คาํ อธิ บาย และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
5.5 ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์
2
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หัวข้ อการสํ ารวจความพึงพอใจ
6. การเข้ าเยียมชมกระบวนการระบบบําบัดนําเสี ย (Wastewater Treatment System)

ดี

ปานกลาง พอใช้

ดี

ปานกลาง พอใช้

6.1 ความปลอดภัยของการเข้าชมพืนทีระบบบําบัดนําเสี ย
6.2 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นของเจ้าหน้าทีในการพาเข้าชมพืนที
6.3 การให้ความสนใจรับฟังข้อซักถามของผูเ้ ข้าเยียมชม
6.4 การให้คาํ อธิ บาย และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
6.5 ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์

หัวข้ อการสํ ารวจความพึงพอใจ
7. การเข้ าเยียมชมกระบวนการระบบปรับเสถียร หรือทําให้ เป็ นก้ อนแข็ง
(Stabilization and Solidification System)
7.1 ความปลอดภัยของการเข้าชมพืนทีระบบปรับเสถียรหรื อทําให้เป็ นก้อนแข็ง
7.2 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นของเจ้าหน้าทีในการพาเข้าชมพืนที
7.3 การให้ความสนใจรับฟังข้อซักถามของผูเ้ ข้าเยียมชม
7.4 การให้คาํ อธิ บาย และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
7.5 ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์

ตอนที 3 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะเพิมเติม
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชือผู้ตอบแบบสอบถาม...............................................................
ตําแหน่ ง..........................................................................................
E-Mail……………………………………………………………..

“เจนโก้ บริการด้ วยใจ ยึดมันในมาตรฐาน จัดการครบวงจร”
GENCO Complete waste management solution with the highest standards and care
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