
  

 

 

 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 



รายงานผล 

 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒ 
 ****************************************** 
 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต  ๒  ได้ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4  (ตั้งแต่เดือนตุลำคม  ๒๕๖3 – เดือนกันยำยน  ๒๕๖4)   ผ่ำน Google  
From  online  เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต  ๒  มีผลกำรประเมินดังนี้  

 ๑.กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 

    ผู้รับบริกำรด้ำนต่ำงๆ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง  และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุป  จ ำนวน  ๒๗๖  คน 

 ๒.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

    ปีงบประมำณ  ๒๕๖4  (ตั้งแต่เดือนตุลำคม  ๒๕๖3 – เดือนกันยำยน  ๒๕๖4) 

 ๓.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

           แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต  ๒ 
   
 ๔.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร  คือ  ค่ำร้อยละ 

 ๕.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

             แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร   ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ   
เขต  ๒  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖4 (ตั้งแต่เดือนตุลำคม  ๒๕๖3 – เดือนกันยำยน  ๒๕๖4)  มีผลกำร
ประเมินดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 



 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

สถานภาพ จ านวน  ร้อยละ 

 
๑.เพศ 
 ชำย ๑๑๖ (๔๒.๐๒) 
 หญิง ๑๖๐ (๕๗.๙๗) 

       รวม ๒๗๖ (๑๐๐.๐๐) 

 
๒.อายุระหว่าง 
 ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี - - 
 ๑๘ – ๒๕ ปี ๒๐ (๗.๒๔) 
 ๒๖ – ๓๕ ป ี ๑๑๗ (๔๒.๓๙) 
 ๓๖ – ๖๐ ป ี ๑๓๔ (๔๘.๕๕) 
 มำกกว่ำ ๖๐ ปี ๕ (๑.๘๑) 
          รวม ๒๗๖ (๑๐๐.๐๐) 

 
๓.การศึกษา   
 ปริญญำตรี ๒๖๘ (๙๗.๑๐)   
 สูงกว่ำปริญญำตรี  ๘  (๒.๙) 
 อ่ืนๆ - - 

        รวม ๒๗๖ (๑๐๐.๐๐) 

 
๔.อาชีพ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๑๑๕ (๔๑.๖๖) 
 คร ู ๑๔๕ (๕๒.๕๓) 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๔ (๑.๔๔) 
 ก.ต.ป.น. ๒ (๐.๗๒) 
 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ๑๐ (๓.๖๒) 
 อ่ืน ๆ - - 

        รวม ๒๗๖    (๑๐๐.๐๐) 

  
 
 
 



ตอนที่ ๒ เรื่องท่ีขอรับบริกำร  
   ส่วนมำกจะขอรับบริกำรเกี่ยวกับ  ก.พ.๗   รองลงมำจะติดต่อเรื่องกำรรื้อถอนอำคำรเรียน  และติดต่อ
บ ำเหน็จ/บ ำนำญ ตำมล ำดับ 
 
ตอนที่  ๓ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  โดยแสดงค่ำร้อยละ 

 
 
ที ่

 
 

รายละเอียดการให้บริการ 

 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด  
มำก 

ปำน
กลำง 

 
น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๑ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร พูดจำสุภำพ อัธยำศัยดี 
แต่งกำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อย 

๑๕๓ ๑๒๓ - - - 

๒ เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว และเอำ
ใจใส่ 

๑๕๑ ๑๒๕ - - - 

๓ เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน 
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ 

๑๕๘ ๑๑๘ - - - 

๔ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค์ได้ทันทีและ
เหมำะสม 

๑๕๔  ๑๒๒ - - - 

๕ มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ๑๕๐ ๑๒๖ - - - 
๖ ขั้นตอนกำรบริกำรมีระบบ  ไม่ยุ่งยำก  ซับซ้อน  มี

ควำมชัดเจน 
๑๕๘ ๑๑๘ - - - 

๗ มีผังล ำดับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำง
ชัดเจน 

๑๕๓ ๑๒๓ - - - 

๘ กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ให้บริกำร  
เช่น  ที่จอดรถ  น้ ำดื่ม  ห้องน้ ำ  ฯลฯ 

๑๖๐ ๑๑๖ - - - 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑.กลุ่มผู้มำรับบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต  ๒ เป็นเพศหญิง
มำกกว่ำเพศชำย  ผู้มำรับริกำรส่วนใหญ่  มีอำยุระหว่ำง  ๒๖ – ๖๐ ปี  ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี 
  ๒.ผู้มำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  
เขต  ๒ ในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมตำมรำยกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำกและระดับดี  
ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถำมในระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรำยกำรประเมินทั้ง ๘ รำยกำร มีจ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมในระดับดีมำก  เฉลี่ย  ๑๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๑๕  และในระดับดี  เฉลี่ย ๑๒๑  คิดเป็นร้อย
ละ  ๔๓.๘  มีผู้ตอบแบบสอบถำมเรื่อง  กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ให้บริกำร  เช่น  ที่จอดรถ น้ ำดื่ม  
ห้องน้ ำ  ฯลฯ อยู่ในระดับดีมำก  จ ำนวนมำกท่ีสุด  ๑๖๐  คน  เนื่องจำกกำรจัดอ ำนวยควำมสะดวกและมีห้องน้ ำ
สะอำดและเพียงพอกับควำมต้องกำร  มีผู้ตอบแบบสอบถำม  ๑๕๘  คน  รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ  
ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจนถูกต้องน่ำเชื่อถือ  และขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบ  ไม่ยุ่งยำก  ซับซ้อน  มีควำม



ชัดเจน   มีผู้ตอบแบบสอบถำม  ๑๕๔  คน  เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ  อุปสรรค์ได้ทันทีและเหมำะสมด้ำน
เจ้ำหนี้ที่ผู้ให้บริกำร  พูดจำสุภำพ  อัธยำศัยดี  แต่งกำยสุภำพ  กำรวำงตัวเรียบร้อยและมีผังล ำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  คือจ ำนวน  ๑๕๓ คน และ  ๑๕๑ คน เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ  
รวดเร็ว  และเอำใจใส่ตำมล ำดับ  และคะแนนควำมพึงพอใจในระดับดีมำกมีค่ำคะแนนต่ ำสุด ได้แก่ประเด็นกำรมี
ช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยมีคะแนนอยู่ในระดับดีมำก  จ ำนวน  ๑๕๐  คน  ซึ่งโดยภำพรวม  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
 ๑. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  พูดจำสุภำพ  อัธยำศัยดี  แต่งกำยสุภำพ  กำรวำงตัวเรียบร้อย  ระดับดีมำก  
ร้อยละ  ๕๕.๔๓  ระดับดี  ร้อยละ  ๔๔.๕๖ 
 ๒. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว และเอำใจใส่  ระดับดีมำก  ร้อยละ  ๕๔.๗๑  ระดับดี  
ร้อยละ  ๔๕.๒๘ 
 ๓. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจนถูกต้องน่ำเชื่อถือ  ระดับดีมำก  ร้อยละ  ๕๗.๒๔  
ระดับดี  ร้อยละ  ๔๒.๗๕ 
 ๔.เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค์ได้ทันทีและเหมำะสม  ระดับดีมำก  ร้อยละ  ๕๕.๗๙  ระดับดี  
ร้อยละ ๔๔.๒๐ 
 ๕. มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย  ระดับดีมำก  ร้อยละ  ๕๔.๔๓  ระดับดี  ร้อยละ  ๔๕.๖๕ 
 ๖. ขั้นตอนกำรบริกำรมีระบบ  ไม่ยุ่งยำก  ซับซ้อน  มีควำมชัดเจน  ระดับดีมำก  ร้อยละ  ๕๗.๒๔   
ระดับดี  ร้อยละ  ๔๒.๗๕ 
 ๗. มีผังล ำดับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  ระดับดีมำก  ร้อยละ  ๕๕.๕๓  ระดับดี  
ร้อยละ  ๔๔.๕๖ 
 ๘. กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ให้บริกำร  เช่น  ที่จอดรถ  น้ ำดื่ม  ห้องน้ ำ  ฯลฯ  ระดับดีมำก  
ร้อยละ ๕๗.๙๗  ระดับดี  ร้อยละ  ๔๒.๐๒ 
 

๖. สรุปผลการประเมิน 

จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต  ๒  
โดยภำพรวม  มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในระดับดีมำก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๔๒ 

 ๗. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น  ควรพัฒนำในประเด็นต่ำงๆ  ดังนี้ 
 ๗.๑ เมื่อมีกำรประชุม  อบรม  ทุกครั้ง  ควรให้ผู้มำใช้บริกำรตอบแบส ำรวจควำมพึงพอใจ  ทุกคน 
 ๗.๒ ควรประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินนี้แก่ผู้มำรับบริกำรทุกช่องทำง  และเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต  ๒   


