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ความคาดหวัง และความพงึพอใจของบุคลากร ในการใช้บริการอาคารสถานท่ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความคาดหวงัและความพึงพอใจของบุคลากรในการได้รับบริการ 

อาคารสถานท่ี ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การจัดสภาพแวดล้อม ได้แก่การบริการด้านความสะอาด ห้องสขุา สถานท่ีนั่งพักผ่อน 

และภูมิทัศน์โดยรอบคณะ 2) การรักษาความปลอกภัย ได้แก่ การจัดเวรยาม ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 3) 

กระบวนการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีซอ่มบํารุง และ 4) ระบบสาธารณปูโภค ได้แก่ ระบบแสง

สวา่ง โทรศพัท์   การประชาสมัพนัธ์และมาตรการประหยดัพลงังาน  

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ไ ด้แก่  บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวนทัง้หมด 143 คน รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ี

ผู้ วิจัยสร้าง ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          

และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยครัง้นี  ้พบว่าบุคลากรท่ีใช้บริการอาคารสถานท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีมีความคาดหวงัในการใช้บริการอาคารสถานท่ีคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และมีความพึง

พอใจในการใช้บริการอาคารสถานท่ี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน อย่ในระดบัปานกลาง 

คาํสาํคัญ : ความพงึพอใจ, ความคาดหวงั 

 

Abstract 

  This research aimed to evaluate Expectation and Satisfaction of the personnel about 

Building Service of the Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen 

Campus divided into 4 parts; Environment Management such as cleanliness service, restroom, area 

for relaxation and landscape around the Faculty; Security System such as on guard duty, fire alarm 

system; Service Process such as serviceman service; and Public Utilities such as electric system, 

telephone system, publicity and electric saving program. 

      The population group for this case study research is the 143 personnel of the Faculty of 

Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus. The information has been  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

Secretary office, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
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collected from questionnaires processed information by computer program and statistic analysis 

such as average, standard deviation and tables got along with essay narration. 

 The consequence of this research showed that the personnel of the Faculty of Liberal Arts 

and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus exceedingly expected to take the 

Building Service. Besides, they moderately satisfied with Building Service. 
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คาํนํา 

การศกึษาเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและการ

พฒันาประเทศจะสําเร็จด้วยดีขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ท่ีสําคญัท่ีสดุประการหนึง่ คือการศกึษา การศกึษามี

หน้าท่ีพัฒนาคนเพ่ือนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ประชากรท่ีมีคุณภาพสูง คือ ผู้ ท่ีมี

การศกึษาสงู มีความรู้ ทกัษะและความสามารถท่ีจะนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน

ตามอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสนซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาและการศกึษาจงึเป็นพืน้ฐานของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและการเมืองของประเทศ  

การจดัการอาคารและสถานท่ีจดัได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถานศึกษาท่ีสําคญัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ

ช่วยให้การเรียนการสอนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้หากผู้บริหารสถาบันการศึกษารวมทัง้ผู้ เรียน

มุ่งหวังให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนัน้ จําเป็นอย่างย่ิงทีจะต้องจัดอาคาร

สถานศกึษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี มีความปลอดภยั สะอาด สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีดี เช่นทางเดิน ท่ีนัง่รอระหว่าง

เรียน เพ่ือเอือ้ประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากท่ีสดุ อาคารและสถานท่ีจึงเป็นปัจจัยท่ีสําคญัอย่าง

หนึง่ท่ีช่วยให้การศกึษาดําเนินงานได้โดยสะดวก 

เพ่ือให้การปริหารงานอาคารสถานท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องศกึษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ

ของผู้ ใช้บริการ คือ บุคลากร เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไขและวางแผนการให้บริการงาน

อาคารสถานท่ีของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือประเมินความคาดหวงัและความพงึพอใจของบคุลากรในการได้รับบริการอาคารสถานท่ีของคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง

บริการอาคารสถานท่ี ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ศึก ษ า ค รั ้ง นี  ้ ไ ด้ แ ก่  บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยกลุ่มตวัอย่างจากสุ่มอย่างง่าย จํานวน 143 คน รวบรวม

mailto:faasswm@ku.ac.th
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ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่ผู้ วิจยัได้สร้างแบบสอบถามขึน้ ในการสร้าง

แบบสอบถาม ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารต่างๆ ได้แก่ ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเด็นความคาดหวังและ

ความพงึพอใจในการใช้อาคารสถานท่ี เป็นเคร่ืองมือในการช่วยด้านข้อมลูเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 

2. การหาความตรง (Validity) ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปเสนอผู้ทรงคณุวฒิุ เพ่ือตรวจสอบ

ความถกูต้องเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของคําในแตล่ะข้อตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัในครัง้นี ้

หรือไม ่หลงัจากนัน้นํามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือดําเนินการขัน้ตอ่ไป 

3. การทดสอบความเท่ียง ผู้ วิจยันําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กบัประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกบักลุม่ท่ีจะทําการศกึษา จํานวน 30 ราย และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเท่ียงเป็นรายข้อ (Item 

Analysis) และหาความเท่ียงในภาพรวมโดยใช้วิธีการ Cronbach’s Alpha Coefficient (เชาว์  อินใย, 2543 : 

227-228) ซึง่ผลการวิเคราะห์หาความเท่ียงของแบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจในการใช้

บริการงานอาคาราสถานท่ี ของบคุลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน มีคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากบั.951 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวดัระดบัความสําคญั PNI modified ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการรายงานผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

กลุม่ตวัอย่าง 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยความ

คาดหวงัและความพึงพอใจในการใช้บริการงานอาคารสถานท่ี ซึง่แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อม 

การรักษาความปลอดภยั กระบวนการให้บริการและระบบสาธารณปูโภค  

3. วิเคราะห์จดัลําดบัความสําคญัความต้องการจําเป็น  โดยใช้สตูร  Modified  Priority  Needs  Index 

(PNIModified) ซึง่สตูรในการคํานวณมีดงันี(้สวุิมล  วอ่งวาณิช, 2548 : 279) 

                 (PNIModified)  =  
D

D)(I−
   

เมื่อ     (PNIModified)  แทน  ดชันีเรียงลาํดบัความสาํคญัของความต้องการจําเป็น 

  I แทน  คา่เฉลีย่ (Χ ) ของความคาดหวงั 

                                   D       แทน  คา่เฉลีย่ (Χ ) ของความพงึพอใจ 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 จากการวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการอาคารสถานท่ี                         

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช้แบบสอบถาม ทํา

การเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสุม่ตวัอย่างประชากรอย่างง่ายจํานวน 143  คน  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.6 สถานภาพเป็น

บคุลากร คิดเป็นร้อยละ 77.6 สงักดัสายสนบัสนนุ ร้อยละ 73.4 ระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกวา่ 5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 42.7 วฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.7   

ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของบุคลากรในการได้รับบริการอาคารสถานท่ีของคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนในภาพรวมดงัตารางท่ี 1 ในการได้รับบริการ

อาคารสถานท่ีมีความคาดหวงั คา่เฉลี่ยรวม 3.93 อยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.29 อยู่ในระดบัปาน

กลาง การวิเคราะห์จดัลาํดบัความสาํคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) โดยรวมเท่ากบั 0.1928 สรุปในรายด้าน

ได้ดงันี ้ 

              1.ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีความคาดหวงัเฉลี่ย 3.982 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.47 การวิเคราะห์

จดัลําดบัความสําคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) เฉลี่ย 0.1478 ความคาดหวงัในด้านพืน้ท่ีภายในอาคารมี

ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย สง่เสริมตอ่สขุภาพชีวิตการทํางาน มีความคาดหวงัสงูสดุ คา่เฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดบัมาก 

มีความพึงพอใจต่ําสุดในด้านห้องสุขาสะอาดและถูกสุขลักษณะ ค่าเฉลี่ย 3.42 และการวิเคราะห์จัดลําดับ

ความสาํคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) สงูสดุคือ ด้านห้องสขุาสะอาดและถกูสขุลกัษณะ เทา่กบั 0.1769 

               2.การรักษาความปลอดภยั มีความคาดหวงัเฉลี่ย 3.904 ความพงึพอใจเฉลี่ย 3.124 การวิเคราะห์จดัลาํดบั

ความสําคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) เฉลี่ย 0.2506 ความคาดหวงัในด้านมีการจัดระบบเวร ยามรักษา

ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคาดหวงัสงูสดุ ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดบัมาก มีความ

พงึพอใจต่ําสดุในด้านการจดัระบบการจราจร ท่ีจอดรถอยา่งพอเพียงและสะดวก คา่เฉลี่ย 3.00 การวิเคราะห์จดัลําดบั

ความสําคัญความต้องการจําเป็น  (PNIModified) สูงสุดคือ ด้านการจัดระบบการจราจร ท่ีจอดรถอย่างพอเพียงและ

สะดวก เทา่กบั 0.2966 

               3.กระบวนการให้บริการ มีความคาดหวงัเฉลี่ย 3.894 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.266 การวิเคราะห์จัดลําดบั

ความสําคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) เฉลี่ย 0.1923 ความคาดหวงัในด้านความสภุาพของเจ้าหน้าท่ีซ่อม

บํารุง มีความคาดหวงัสงูสดุ คา่เฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดบัมาก มีความพึงพอใจต่ําสดุในด้านเจ้าหน้าท่ีมีความตรงต่อ

เวลาในการนดัหมายให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.00 การวิเคราะห์จัดลําดบัความสําคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) 

สงูสดุคือ ด้านเจ้าหน้าท่ีมีความตรงตอ่เวลาในการนดัหมายให้บริการ เทา่กบั 0.2056 

               4.ระบบสาธารณูปโภค มีความคาดหวงัเฉลี่ย 3.922 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.314 การวิเคราะห์จัดลําดบั

ความสาํคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) เฉลี่ย 0.1841 ความคาดหวงัในด้านระบบแสงสวา่งภายในห้องทํางาน

เพียงพอเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิงาน มีความคาดหวงัสงูสดุ คา่เฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดบัมาก มีความพงึพอใจต่ําสดุใน

ด้านการจดัการระบบโทรศพัท์ มีประสิทธิภาพต่อการติดต่อสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.19 การวิเคราะห์จัดลําดบัความสําคญั

ความต้องการจําเป็น  (PNIModified) สงูสดุคือ ด้านการจดัการระบบโทรศพัท์ มีประสิทธิภาพต่อการติดต่อสื่อสารเท่ากบั 

0.2257 
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ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ข้อมลูความคาดหวงัและความพงึพอใจของบคุลากรในการได้รับบริการอาคารสถานท่ี 

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

รายการ 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNI 
𝐱� SD. 𝐱� SD. 

1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

1.1 พืน้ที่ภายในอาคารมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมต่อสุขภาพชีวิตการ

ทํางาน 

4.05 .675 3.56 .708 0.1376 

1.2 ห้องสขุาสะอาดและถกูสขุลกัษณะ 3.99 .875 3.39 .752 0.1769 

1.3 การจดัที่นัง่พกัผ่อนรอเรียนอยา่งพอเพียง 3.85 .819 3.42 .726 0.1257 

1.4 มีการจดัเก็บ/การจดัการขยะสะอาดเรียบร้อยสม่ําเสมอ ถกูต้องตามสขุลกัษณะ 4.01 .700 3.43 .717 0.1690 

1.5 ภมิูทศัน์โดยรอบคณะสวยงามและมีพืน้ที่สีเขียว เอือ้ต่อการสร้างบรรยากาศที่

เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน 
4.01 .684 3.55 .796 0.1295 

เฉล่ีย 3.982 .7506 3.47 .7398 0.1478 

2. การรักษาความปลอดภัย 

2.1 มีระบบป้องกนัเพลิงไหม้และสญัญาณเตือนภยัที่ทัว่ถึงเพียงพอ และอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ พร้อมใช้งาน 

3.92 .942 3.14 .904 0.2484 

2.2 มีการจัดระบบเวร ยามรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ มี

ประสิทธิภาพ 
3.96 .929 3.07 .968 0.2899 

2.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีคุณภาพ และสร้างความ

ประทบัใจ 
3.87 .844 3.20 .893 0.2093 

2.4 มารยาทและพฤติกรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

สขุภาพเรียบร้อย 
3.88 .815 3.21 .879 0.2087 

2.5 การจดัระบบการจราจร ที่จอดรถอยา่งพอเพียงและสะดวก 3.89 .871 3.00 .996 0.2966 

เฉล่ีย 3.904 .8802 3.124 .928 0.2506 

3. ด้านกระบวนการให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ กระตือรือร้น เอาใจใสใ่นการให้บริการ 
3.94 .827 3.28 .814 0.2012 

3.2 เจ้าหน้าที่มีความตรงตอ่เวลาในการนดัหมายให้บริการ 3.87 .885 3.21 .904 0.2056 

3.3 ให้คําแนะนํา และตอบซกัถามอยา่งชดัเจน 3.85 .816 3.26 .816 0.1809 

3.4 การแตง่กายที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ซอ่มบํารุง 3.86 .847 3.27 .915 0.1804 

3.5 ความสภุาพของเจ้าหน้าที่ซอ่มบํารุง 3.95 .811 3.31 .931 0.1933 

เฉล่ีย 3.894 .8372 3.266 .876 0.1923 

4. ด้านระบบสาธารณูปโภค 

4.1 ระบบแสงสวา่งภายในห้องทํางานเพียงพอเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิงาน 
3.99 .846 3.44 .892 0.1598 

4.2 การจดันํา้เพ่ือบริโภคสะอาด ถกูสขุอนามยั และพอเพียง 3.92 .903 3.39 .818 0.1563 

4.3 การจดัระบบประชา สมัพนัธ์ เชน่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ป้ายไฟ ป้ายบอกทาง 3.84 .935 3.28 .908 0.1707 

4.4 การจดัการระบบโทรศพัท์ มีประสิทธิภาพตอ่การติดตอ่สื่อสาร 3.91 .945 3.19 1.000 0.2257 

4.5 มีมาตรการประหยดัพลงังาน และการรณรงค์เพ่ือการประหยัดพลงังานอย่าง

ตอ่เน่ือง 
3.95 .836 3.27 .971 0.2079 

เฉล่ีย 3.922 .893 3.314 .9178 0.1841 

เฉล่ียรวม 3.93 .84 3.29 .87 0.1928 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานท่ี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  แบ่งประเดน็ความคาดหวงัและความพงึพอใจ ออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย กระบวนการให้บริการ และระบบสาธารณูปโภค โดย 

พบว่ากลุ่มผู้ ใช้บริการอาคารมีความคาดหวงัด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ระดบัสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.98 ความพึงพอใจระดบัต่ําสุดในด้านการรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 การวิเคราะห์จัดลําดบั

ความสําคญัความต้องการจําเป็น  (PNIModified) สงูสดุ คือด้านการรักษาความปลอดภยัเท่ากบั 0.2506  

         จากผลการวิจยัความคาดหวงัและความพงึพอใจของบคุลากรท่ีใช้บริการอาคารสถานท่ี คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนครัง้นี ้โดยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ดงันี ้

                1. ด้านการจดัสภาพแสดล้อม ควรมีการจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการทํางานเพ่ิมขึน้ 

                2. ด้านการรักษาความปลอดภยัเชิงรุก ควรจดัให้มีการอบรมการป้องกนัอคัคีภยั การติดตัง้ถงัดบัเพลิง

เพ่ิมเติม ตรวจสภาพความพร้อมของถงัดบัเพลิงให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และสํารวจระบบสายไฟของอาคารต่างๆ

ท่ีมีอายกุารใช้งานมากวา่ 10 ปี เพ่ือป้องกนัอบุติัเหตท่ีุอาจจะเกิดจากระบบของกระแสไฟฟ้า           

                3. การจดัระบบการจราจร ควรมีการจดัการระบบจราจร ท่ีจอดรถ อย่างเพียงพอและสะดวกมากขึน้ 
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