
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที�มีต่อกลุ่มอํานวยการ

ไตรมาสที�  1
ป�งบประมาณ

2565

นางสาวสุวนัท จิตตะระ
พนักงานพิมพ์ดีด

จัดทําโดย

 กลุ่มอํานวยการ
สาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาพจิิตร เขต 1



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ  
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  ๑  

----------------- 
ความเป็นมา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลและสนับสนุน               
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งในเชิงปริมำณละคุณภำพโดยมีเป้ำหมำยหลักอยู่ที ่กำรให้บริกำรทำง
กำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นไปตำม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

 กลุ่มอ ำนวยกำรเป็นส่วนรำชกำรภำยในตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ดังนั้นเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดีแก่ผู้มำใช้บริกำร 
กลุ ่มอ ำนวยกำร จ ึงได ้จ ัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของ                       
กลุ่มอ ำนวยกำร เพ่ือรับทรำบควำมคิดเห็นของผู้มำใช้บริกำรที่มีต่อกำรใช้บริกำรกลุ่มอ ำนวยกำรและน ำข้อมูลที่ได้มำ
ใช้ปรับปรุงให้ตรงกับควำมต้องกำรของมำใช้บริกำรมำกที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ 
                  เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ 

-    ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 -   ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร    

    -   ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

                 -   ด้ำนผลกำรให้บริกำร 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมคิดเห็น  ประกอบไปด้วยแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของกลุ่มอ ำนวยกำร ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจ                 
3 ตอน  ดังนี้   
ตอนที่    ๑   ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

  เพศ  
  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
  ต ำแหน่ง 

ตอนที่  ๒     ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มอ านวยการ 
 -   ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 -   ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร    

    -   ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 -   ด้ำนผลกำรให้บริกำร 



ตอนที่  3    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ 

ระดับการประเมิน 
 ระดับกำรประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ  น้อยที่สุด  น้อย  ปำนกลำง มำก และมำกท่ีสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรค ำนวณข้อมูล โดยแสดงผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลในภำพรวมร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 สำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้รับไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรในกำรให้บริกำรของกลุ่ม
อ ำนวยกำร 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มอ านวยการ 

  แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                 
ที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของกลุ่มอ ำนวยกำร 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

  เพศ 
1.   ชำย 
2.   หญิง 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1.   อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 
2.   ปริญญำตร ี
3.   ปริญญำโท หรือสูงกว่ำ 
 ต าแหน่ง 
1.   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
2.   คร ู
3.   บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4.   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
5.    อ่ืนๆ         
 
       

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มอ านวยการ 
 ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนกำรบริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว 
2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำร 
4. ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร (เรียงตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน)  
5. ควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำรแต่ละขั้นตอน 
6. ระยะเวลำรอคอยก่อนได้รับบริกำร   



 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
1.  ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 
2.  ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น ควำมรวดเร็ว และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
3.  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบค ำถำม กำรเสนอแนะ ฯลฯ 
4.  ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

     1.   สถำนที่ตั้งของกลุ่ม สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร 
     2.   ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องน้ ำ หนังสือ โทรทัศน์ โทรศัพท์สำธำรณะ ที่จอดรถ               
           โต๊ะรับรอง เป็นต้น 
     3.   สถำนที่ให้บริกำร สะอำด เป็นระเบียบ 

 ด้านผลการให้บริการ 
1.  ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 
2.  ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกลุ่มอ านวยการ 
ตารางท่ี  1  จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  45  คน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  เพศ 
      ชำย 
      หญิง 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
       อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 
       ปริญญำตรี 
       ปริญญำโท หรือสูงกว่ำ 
  ต าแหน่ง 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 คร ู
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

      อ่ืนๆ 
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25 

 
1 

22 
22 
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30 
2 
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45.00 
55.00 

 
2.00 

49.00 
49.00 

 
23.00 
67.00 
4.00 

0 
6.00 

 

 
  จากตารางที่ 1  พบว่ำ  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  45  คน  เป็น เพศชำยจ ำนวน  20 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 เป็นเพศหญิงจ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ  55.00  

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ปริญญำตรี 
จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  ปริญญำโทจ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 
  ต ำแหน่ง เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำจ ำนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  เป็นครูจ ำนวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.00 เป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00  เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
จ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และอ่ืนๆจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ   
                ของกลุ่มอ านวยการ ด้านกระบวนการ /  ขั้นตอนการให้บริการ        
                จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  45  คน 

ข้อ รายการ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1 ขั้นตอนกำรบริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว  -  - 6.66 26.67 66.67 
2 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน - - 5.83 30.83 63.34 
3 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำขั้นตอน                       

กำรให้บริกำร 
- - 8.33 25.83 65.83 

4 ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร (เรียงตำมล ำดับ
ก่อนหลัง มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน) 

- - 9.16 29.16 61.68 

5 ควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำรแต่ละขั้นตอน - - 6.66 33.34 60.00 
6 ระยะเวลำรอคอยก่อนได้รับบริกำร   - - 10.00 34.16 55.84 

 จำกตำรำงที่  2  พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของ
กลุ่มอ ำนวยกำร ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำร  ในภำพรวม อยู่ในระดบัมำกที่สุด เป็นดังนี้ 

1.ขั้นตอนกำรบริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว  อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 6.66 

2.ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.34                 
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 30.83 ระดับปำนกลำง คิดเปน็ร้อยละ 5.83 

3.ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
65.83 ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 25.83 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 8.33 

4.ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร (เรียงตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน)อยู่
ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.68 ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 29.16 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 9.16 
 5.ควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำรแต่ละขั้นตอน อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ระดับมำก 
คิดเป็นร้อยละ 33.34 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 6.66 

6.ระยะเวลำรอคอยก่อนได้รับบริกำร   อยู่ ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.84 ระดับมำก                         
คิดเป็นร้อยละ 34.16 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ   
                ของกลุ่มอ านวยการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 

      จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  45  คน 

ข้อ รายการ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำของเจ้ำหน้ำที่ท่ีให้บริกำร - - 5.84 46.66 47.50 
2 ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น ควำมรวดเร็ว และควำมพร้อม

ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
- - 8.34 41.66 50.00 

3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น กำร
ตอบค ำถำม กำรเสนอแนะ ฯลฯ 

- - 5.00 36.67 58.33 

4 ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หำประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ 

- - 5.00 37.50 57.50 

 จากตารางที่  3  พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของ
กลุ่มอ ำนวยกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร อยู่ในระดบัมำกที่สุด เป็นดังนี้ 

1. ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร   อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.50                  
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 46.66  ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 5.84 

2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น ควำมรวดเร็ว และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ อยู่ใน                        
ระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ 41.66  ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 8.34 

3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบค ำถำม กำรเสนอแนะ ฯลฯ  อยู่ในระดับ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.33 ระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ 36.67 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 5.00 

4. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่  เช่น ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ                                  
อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.50 ระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 
5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ   
                ของกลุ่มอ านวยการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                              

      จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  45  คน 

ข้อ รายการ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 สถำนที่ตั้งของกลุ่ม สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร - - 8.34 50.00 41.66 
2 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องน้ ำ หนังสือ 

โทรทัศน์ โทรศัพท์สำธำรณะ ที่จอดรถ               
โต๊ะรับรอง เป็นต้น 

- - 10.00 36.67 53.33 

3 สถำนที่ให้บริกำร สะอำด เป็นระเบียบ - - 5.00 39.17 55.83 

 จากตารางท่ี  4  พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร   
ของกลุ่มอ ำนวยกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด เป็นดังนี้ 
 1. สถำนที่ตั้งของกลุ่ม สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร   อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.66
ระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 8.34 

2. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องน้ ำ หนังสือ โทรทัศน์ โทรศัพท์สำธำรณะ ที่จอดรถ              
โต๊ะรับรอง เป็นต้น อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ 36.67 ระดับปำนกลำง 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 

3. สถำนที่ให้บริกำร สะอำด เป็นระเบียบ  อยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.83 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 39.17 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ   
               ของกลุ่มอ านวยการ ด้านผลการให้บริการ 
      จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  45  คน 

ข้อ รายการ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร - - 7.50 40.84 51.66 
2 ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ - - 5.83 33.34 60.83 

 
 จำกตำรำงที่  5  พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร   
ของกลุ่มอ ำนวยกำร ด้ำนผลกำรให้บริกำร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด เป็นดังนี้ 
 1. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร  อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.66 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 40.84 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 7.50 
2. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.83 ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 
33.34 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 5.83 

 
 
ตารางท่ี 6  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ 
 ไม่พบควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำกำรให้บริกำร 



 


