
ครั้งที ่๑  (เดอืนตลุาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

ตอนที ่๑  ขอ้มลูทัว่ไป
๑. เพศ ชาย 651    คน

หญิง 323    คน
รวม 974    คน

๒. อายุ น้อยกว่า ๒๐ ปี ๕ คน
๒๐-๓๐ ปี 127 คน
๓๑-๔๐ ปี 235 คน
๔๑-๕๐ ปี 136 คน
๕๐ ปีขึ้นไป 471 คน
รวม 974    คน

๓. ระดับการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี 5 คน
ปริญญาตรี 731 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 238 คน
รวม 974    คน

๔. ต่าแหน่ง
เจ้าหน้าที 42 คน
ครูผู้สอน 545 คน
ผู้บริหาร 382 คน
อื นๆ 5 คน
รวม 974    คน

สรุปแบบรายงานความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
การส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับงานดา้นวิชาการ การนิเทศการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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เจา้หนา้ที่ ครูผูส้อน ผูบ้รหิาร อืน่ๆ



ตอนที ่๒  ความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
๑. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
     ๑.๑ ขั้นตอนการนิเทศไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๐
     ๑.๒ การนิเทศมีความถูกต้องและรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๖ (อันดับ๓)
     ๑.๓ ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสมกับสภาพงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๓
     ๑.๔ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๐
     ๑.๕ การนิเทศเป็นไปตามแผนการนิเทศและตามล่าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๓

๒. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที (ศึกษานิเทศก)์ ผู้ให้บริการ
     ๒.๑ มีความสุภาพเป็นมิตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๙๐ (อันดับ๑)
     ๒.๒ มีความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๔
     ๒.๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๔
     ๒.๔ ให้ค่าแนะน่าหรือตอบค่าถามได้เป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๕
     ๒.๕ ให้ค่าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๕
     ๒.๖ ด่าเนินการนิเทศอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๖
๓. ความพึงพอใจต่อสิ งอ่านวยความสะดวก
     ๓.๑ มีสื อและอุปกรณ์ เอกสารประกอบการนิเทศอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๘
     ๓.๒ สถานที ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๖
     ๓.๓ มีช่องทางเลือกการติดต่อ สื อสารหลายรูปแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๕
     ๓.๔ มีความชัดเจนในการประสานงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๙
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
     ๔.๑ ได้รับการนิเทศที ตรงตามความต้องการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๗ (อันดับ๒)
     ๔.๒ ได้รับการนิเทศครบถ้วน ถูกต้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๘
     ๔.๓ มีความชัดเจนในการนิเทศ และใหค่้าแนะน่าที เปน็ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๖
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กระบวนการ เจา้หนา้ที่ ส ิง่อ านวยความสะดวก คณุภาพของการใหบ้รกิาร

ความพึงพอใจ



ครั้งที ่๒  (เดอืนมกราคม - มนีาคม ๒๕๖๔)

ตอนที ่๑  ขอ้มลูทัว่ไป
๑. เพศ ชาย 784       คน

หญิง 336       คน
รวม 1,120    คน

๒. อายุ น้อยกว่า ๒๐ ปี 0 คน
๒๐-๓๐ ปี 472 คน
๓๑-๔๐ ปี 276 คน
๔๑-๕๐ ปี 258 คน
๕๐ ปีขึ้นไป 114 คน
รวม 1,120    คน

๓. ระดับการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี 0 คน
ปริญญาตรี 952 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 168 คน
รวม 1,120    คน

๔. ต่าแหน่ง
เจ้าหน้าที 84 คน
ครูผู้สอน 653 คน
ผู้บริหาร 383 คน
อื นๆ 0 คน
รวม 1,120    คน

สรุปแบบรายงานความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
การส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับงานดา้นวิชาการ การนิเทศการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ต าแหน่ง
เจา้หนา้ที่ ครูผูส้อน ผูบ้รหิาร อืน่ๆ



ตอนที ่๒  ความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
๑. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
     ๑.๑ ขั้นตอนการนิเทศไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๑
     ๑.๒ การนิเทศมีความถูกต้องและรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๖ (อันดับ๒)
     ๑.๓ ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสมกับสภาพงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๘
     ๑.๔ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๙
     ๑.๕ การนิเทศเป็นไปตามแผนการนิเทศและตามล่าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๐

๒. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที (ศึกษานิเทศก)์ ผู้ให้บริการ
     ๒.๑ มีความสุภาพเป็นมิตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๗ (อันดับ๑)
     ๒.๒ มีความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๔
     ๒.๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๑
     ๒.๔ ให้ค่าแนะน่าหรือตอบค่าถามได้เป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๔
     ๒.๕ ให้ค่าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๘
     ๒.๖ ด่าเนินการนิเทศอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๔
๓. ความพึงพอใจต่อสิ งอ่านวยความสะดวก
     ๓.๑ มีสื อและอุปกรณ์ เอกสารประกอบการนิเทศอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๓
     ๓.๒ สถานที ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๑
     ๓.๓ มีช่องทางเลือกการติดต่อ สื อสารหลายรูปแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๖
     ๓.๔ มีความชัดเจนในการประสานงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๕ (อันดับ๓)
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
     ๔.๑ ได้รับการนิเทศที ตรงตามความต้องการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๖
     ๔.๒ ได้รับการนิเทศครบถ้วน ถูกต้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๐
     ๔.๓ มีความชัดเจนในการนิเทศ และให้ค่าแนะน่าที เป็นประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๙
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กระบวนการ เจา้หนา้ที่ ส ิง่อ านวยความสะดวก คณุภาพของการใหบ้รกิาร

ความพึงพอใจ



ครั้งที ่๓  (เดอืนเมษายน - มถุินายน ๒๕๖๔)

ตอนที ่๑  ขอ้มลูทัว่ไป
๑. เพศ ชาย 267       คน

หญิง 81         คน
รวม 348       คน

๒. อายุ น้อยกว่า ๒๐ ปี 10 คน
๒๐-๓๐ ปี 46 คน
๓๑-๔๐ ปี 108 คน
๔๑-๕๐ ปี 112 คน
๕๐ ปีขึ้นไป 72 คน
รวม 348       คน

๓. ระดับการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี 10 คน
ปริญญาตรี 215 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 123 คน
รวม 348       คน

๔. ต่าแหน่ง
เจ้าหน้าที 32 คน
ครูผู้สอน 138 คน
ผู้บริหาร 168 คน
อื นๆ 10 คน
รวม 348       คน

สรุปแบบรายงานความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
การส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับงานดา้นวิชาการ การนิเทศการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ต าแหน่ง
เจา้หนา้ที่ ครูผูส้อน ผูบ้รหิาร อืน่ๆ



ตอนที ่๒  ความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
๑. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
     ๑.๑ ขั้นตอนการนิเทศไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๓
     ๑.๒ การนิเทศมีความถูกต้องและรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๓
     ๑.๓ ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสมกับสภาพงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๗
     ๑.๔ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๔
     ๑.๕ การนิเทศเปน็ไปตามแผนการนิเทศและตามล่าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม   มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๗๘

๒. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที (ศึกษานิเทศก)์ ผู้ให้บริการ
     ๒.๑ มีความสุภาพเป็นมิตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๕
     ๒.๒ มีความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๙๑ (อันดับ๓)
     ๒.๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๖
     ๒.๔ ให้ค่าแนะน่าหรือตอบค่าถามได้เป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๒
     ๒.๕ ให้ค่าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๓
     ๒.๖ ด่าเนินการนิเทศอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๙๓ (อันดับ๒)
๓. ความพึงพอใจต่อสิ งอ่านวยความสะดวก
     ๓.๑ มีสื อและอุปกรณ์ เอกสารประกอบการนิเทศอย่างเพยีงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๙๐
     ๓.๒ สถานที ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๖๘
     ๓.๓ มีช่องทางเลือกการติดต่อ สื อสารหลายรูปแบบ มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๙

     ๓.๔ มีความชัดเจนในการประสานงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๙๔ (อันดับ๑)
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
     ๔.๑ ได้รับการนิเทศที ตรงตามความต้องการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๕
     ๔.๒ ได้รับการนิเทศครบถ้วน ถูกต้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๒
     ๔.๓ มีความชัดเจนในการนิเทศ และใหค่้าแนะน่าที เปน็ประโยชน์ มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  ๔.๘๖
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แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
********************************* 

ค าชี้แจง 
๑. แบบส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 

ส านักงาน เพื่อน าผลการส ารวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป 
๒. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส านักงานโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 โปรดเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

๑.  เพศ   ชาย   หญิง 
๒. อายุ    น้อยกว่า ๒๐ ปี       ๒๐-๓๐ ปี       ๓๑-๔๐ ปี      

  ๔๑-๕๐ ปี       ๕๐ ปีขึ้นไป 
๓. ระดับการศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี 
๔. ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่       ครูผู้สอน       ผู้บริหาร       อ่ืนๆ 

ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน  

ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑. ขั้นตอนการนิเทศไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

     

๒. การนิเทศมีความถูกต้องและรวดเร็ว      
๓. ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสมกับสภาพงาน      
๔. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง      
๕. การนิเทศเป็นไปตามแผนการนิเทศและตามล าดับ 
ก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 

     

๒ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ (ศึกษานิเทศก์) ผู้ให้บริการ 
๑. มีความสุภาพเป็นมิตร 

     

๒. มีความสะดวก รวดเร็ว      
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๔. ให้ค าแนะน าหรือตอบค าถามได้เป็นอย่างดี      
๕. ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น      
๖. ด าเนินการนิเทศอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ      

 



ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๓ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. มีสื่อและอุปกรณ์ เอกสารประกอบการนิเทศอย่าง
เพียงพอ 

     

๒. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ      
๓. มีช่องทางเลือกการติดต่อ สื่อสารหลายรูปแบบ      
๔. มีความชัดเจนในการประสานงาน      

๔ ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 
๑. ได้รับการนิเทศที่ตรงตามความต้องการ 

     

๒. ได้รับการนิเทศครบถ้วน ถูกต้อง      
๓. มีความชัดเจนในการนิเทศ และให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ 

     

ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 


