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ของผู้รับบริกำรเพ่ือประกอบกำรประเมินควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง โดยได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลใน  4  ด้ำน  คือ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร,  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร,  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก,  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร รวมถึง
ข้อเสนอแนะในกำรให้บริกำรเพ่ือน ำไปปฏิบัติและปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขต ฯ ต่อไป 
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รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 

             กำรเก็บข้อมูลกำรส ำรวจเป็นกำรเก็บข้อมูลผ่ำนรูปแบบออนไลน์  (Google Form)  จำกผู้ที่มำรับบริกำร
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำม้ธยมศึกษำพัทลุง  ซึ่งได้ท ำกำรส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 80 คน       
เมื่อปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  จำกแบบส ำรวจพบว่ำ 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลสถำนภำพส่วนบุคคล  
 1.1 เพศ  

 
รูปภำพที่ 1  กรำฟแสดงจ ำนวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

อธิบำยผล  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 80 คน แบ่งเป็น 
เพศชำย จ ำนวน 13  คน  คิดเป็น 16.3 % และเพศหญิง จ ำนวน 67 คน คิดเป็น 83.8% 
 

1.2 ประเภทกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน

  
รูปภำพที่ 2  กรำฟแสดงจ ำนวนและร้อยละกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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อธิบำยผล  โดยแยกเป็นต ำแหน่งดังนี้ 
1)  สำยบริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  9  คน คิดเป็น 11.3% 
2)  สำยกำรสอน  จ ำนวน 70  คน  คิดเป็น 87.5% 
3)  สนับสนุนกำรสอน  จ ำนวน 2  คน  2.5% 
 

ตอนที่  2  ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 

 
2.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร  ดังนี้ 

5 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
4 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

 
รูปภำพที่  3   กรำฟแสดงระดับควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำม 

ที่มีต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

มากที่สุด คิดเป็น % มาก คิดเป็น % ปานกลาง คิดเป็น % น้อย คิดเป็น % น้อยที่สุด คิดเป็น % จ านวนข้อมูล
1. มีชอ่งทางที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 15 18.75 21 26.25 21 26.25 17 21.25 6 7.5 80
2. มีข้ันตอนที่ให้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 18 22.5 18 22.5 23 28.75 14 17.5 7 8.75 80
3. ท่านได้รับทราบและเข้าใจข้ันตอนของการให้บริการ] 12 15 22 27.5 27 33.75 15 18.75 4 5 80
4. ท่านได้รับการบริการสะดวกเป็นระบบครบถ้วน  และถูกต้อง] 19 23.75 19 23.75 11 13.75 25 31.25 6 7.5 80
5. ท่านได้รับการให้บริการด้วยความเสมอภาค] 20 25 19 23.75 18 22.5 16 20 7 8.75 80
6. ท่านได้รับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว] 18 22.5 18 22.5 13 16.25 26 32.5 5 6.25 80

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ
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อธิบำยผล  
 1)  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก  

อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  และพึงพอใจมำก คิดเป็นระดับละ 26.25%  
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น 21.25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น  18.75% 

 2)  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุงมีขั้นตอนที่ให้บริกำรที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน  
อันดับที่  1  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  28.75% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำกและมำกที่สุด  คิดเป็น  22.5% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย 17.5% 

 3) กำรได้รับทรำบและเข้ำใจขั้นตอนของกำรให้บริกำร  
อันดับที่  1  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  33.75% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น  27.5% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  18.75% 

4)  ผู้ตอบแบบสอบถำมได้รับกำรบริกำรสะดวกเป็นระบบครบถ้วนและถูกต้อง 
อันดับที่  1  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  31.25% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  และมำกที่สุด  คิดเป็น  23.75% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  13.75% 

5)  ผู้ตอบแบบสอบถำมได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
อันดับที่  1  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น  25% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น  23.75% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  22.5% 

6)  ผู้ตอบแบบสอบถำมได้รับบริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 
อันดับที่  1  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น 32.5% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำกและมำกที่สุด  คิดเป็น 22.5 % 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น 16.25% 

 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 

 

มากที่สุด คิดเป็น % มาก คิดเป็น % ปานกลาง คิดเป็น % น้อย คิดเป็น % น้อยที่สุด คิดเป็น % จ านวนข้อมูล
7 เจ้าหน้าที่  มีมนุษย์สัมพันธ์  สุภาพ  ย้ิมแย้มแจ่มใส  กิริยามารยาท  น้ าเสียงถ้อยค า 13 16.25 22 27.5 21 26.25 14 17.5 10 12.5 80
8. เจ้าหน้าที่  เอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อมให้บริการ 16 20 20 25 21 26.25 13 16.25 10 12.5 80
9. เจ้าหน้าที่  มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ รับผิดชอบ 18 22.5 19 23.75 19 23.75 15 18.75 9 11.25 80
10. เจ้าหน้าที่  มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม 17 21.25 23 28.75 17 21.25 16 20 7 8.75 80
11. เจ้าหน้าที่  มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ  เชน่  สามารถตอบค าถาม
ชีแ้จงข้อสงสัย  ด้วยความชดัเจน  ให้ค าแนะน าชว่ยแก้ปัญหาได้ 12 15 19 23.75 22 27.5 20 25 7 8.75 80
12. เจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  ตรงไปตรงมา 17 21.25 23 28.75 16 20 17 21.25 7 8.75 80
13. เจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการและอุทิศเวลานอกราชการ 19 23.75 20 25 20 25 14 17.5 7 8.75 80
14. เจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก  15 18.75 23 28.75 20 25 17 21.25 5 6.25 80

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
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ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร  ดังนี้ 
5 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
4 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
รูปภำพที่  4  กรำฟแสดงระดับควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำม 

ที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
 
อธิบำยผล  
 7)  เจ้ำหน้ำที่  มีมนุษย์สัมพันธ์  สุภำพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  กิริยำมำรยำท  น้ ำเสียงถ้อยค ำที่น่ำฟัง 

อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจมำก  คิดเป็น  27.5%  
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  26.25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น 17.5% 

8)  เจ้ำหน้ำที่  เอำใจใส่กระตือรือร้นและมีควำมพร้อมให้บริกำร 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  26.25% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น  25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น  20% 

9)  เจ้ำหน้ำที่  มีน้ ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับผิดชอบ 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำงและพอใจมำก  คิดเป็น 23.75% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คิดเป็น 22.5% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย 18.75% 
 
 



5 
 

10)  เจ้ำหน้ำที่  มีบุคลิกภำพที่ดีและเหมำะสม 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจมำก คิดเป็น 28.75% 
อันดับที่  2  มี  2  ระดับ  คือ  ควำมพึงพอใจปำนกลำงและมำกท่ีสุด คิดเป็น 21.25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  20% 

11) เจ้ำหน้ำที่  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  เช่น  สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย    
ด้วยควำมชัดเจน  ให้ค ำแนะน ำช่วยแก้ปัญหำได้  

อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น 27.5% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น 25%  
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น 23.75% 

12) เจ้ำหน้ำที่  ปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส  ตรงไปตรงมำ  
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจมำก  คิดเป็น  28.75% 
อันดับที่  2  มี 2 ระดับ  คือ  ควำมพึงพอใจน้อย และ มำกที่สุด  คิดเป็น  21.25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  20% 

13) เจ้ำหน้ำที่  ปฏิบัติงำนเต็มเวลำรำชกำรและอุทิศเวลำนอกรำชกำร 
อันดับที่  1  มี  2  ระดับ  คือ  พึงพอใจปำนกลำงและพึงพอใจมำก  คิดเป็น  25% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น  23.75% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  17.5% 

14)  เจ้ำหน้ำที่  ปฏิบัติงำนค ำงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นหลัก   
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจมำก  คิดเป็น  28.75% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  21.25% 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 
 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร  ดังนี้ 

5 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
4 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

มากที่สุด คิดเป็น % มาก คิดเป็น % ปานกลาง คิดเป็น % น้อย คิดเป็น % น้อยที่สุด คิดเป็น % จ านวนข้อมูล
15.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือลดต้นทุนค่าใชจ่้าย 9 11.25 18 22.5 33 41.25 13 16.25 7 8.75 80
16.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง บริการด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 14 17.5 24 30 26 32.5 12 15 4 5 80
17. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีสถานที่จอดรถเหมาะสม
และเพียงพอ 18 22.5 28 35 17 21.25 12 15 5 6.25 80
18.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีบริการห้องประชมุ
และห้องบริการที่เหมาะสม 9 11.25 27 33.75 23 28.75 18 22.5 3 3.75 80

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
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รูปภำพที่  5  กรำฟแสดงระดับควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำม 

ที่มีต่อด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
อธิบำยผล  
 15)  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  41.25% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น  22.5% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  16.25% 

16)  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ท่ีเหมำะสม 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  32.5% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น  30% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น  17.5% 

17)  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีสถำนที่จอดรถเหมำะสมและเพียงพอ   
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจมำก คิดเป็น  35% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น  22.5% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  21.25% 

18)  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีบริกำรห้องประชุมและห้องบริกำรที่เหมำะสม 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจมำก  คิดเป็น  33.75% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง คิดเป็น  28.75% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  22.5% 
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ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 

 
ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร  ดังนี้ 

5 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
4 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจมำก 
3 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
2 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 
1 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 
รูปภำพที่  6  กรำฟแสดงระดับควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำม 

ที่มีต่อด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
อธิบำยผล  

19)  กำรได้รับบริกำรตรงกับควำมต้องกำร 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  31.25% 
อันดับที่  2  มี  2 ระดับ  คือ  ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดและมำก  คิดเป็น  21.25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น  20% 
 

มากที่สุด คิดเป็น % มาก คิดเป็น % ปานกลาง คิดเป็น % น้อย คิดเป็น % น้อยที่สุด คิดเป็น % จ านวนข้อมูล
19.  ท่านได้รับบริการตรงกับความต้องการ 17 21.25 17 21.25 25 31.25 16 20 5 6.25 80
20.  ท่านได้รับบริการถูกต้องและครบถ้วน 19 23.75 15 18.75 24 30 15 18.75 7 8.75 80
21.  ท่านได้รับบริการอย่างคุ้มค่า  คุ้มทุน  คุ้มประโยชน์ 16 20 20 25 22 27.5 16 20 6 7.5 80
22.  ท่านได้รับบริการที่ดี  ประทับใจ 14 17.5 20 25 24 30 16 20 6 7.5 80
23.  ท่านได้รับบริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร 15 18.75 25 31.25 17 21.25 16 20 7 8.75 80
24.  ผลของการรับบริการในภาพรวมเป็นที่ประทับใจและปรารถนาที่จะใชบ้ริการ
       ในคร้ังต่อไปท่านได้รับบริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร 17 21.25 20 25 24 30 13 16.25 6 7.5 80

ด้านคุณภาพการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
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20)  กำรได้รับบริกำรถูกต้องและครบถ้วน 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  30% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น  23.75% 
อันดับที่  3  มี  2  ระดับ  คือ  ควำมพึงพอใจน้อยและมำก  คิดเป็น  18.75% 

21)  กำรได้รับบริกำรอย่ำงคุ้มค่ำ  คุ้มทุน  คุ้มประโยชน์ 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น  27.5% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น  25% 
อันดับที่  3  มี  2 ระดับ  คือ  ควำมพึงพอใจน้อยและมำกท่ีสุด  คิดเป็น  20% 

22)  กำรได้รับบริกำรที่ดี  ประทับใจ 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น 30% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจมำก  คิดเป็น 25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น 20% 

23)  กำรได้รับบริกำรอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร  
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจมำก  คิดเป็น 30% 
อันดับที่  2  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  คิดเป็น 21.25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจน้อย  คิดเป็น 20% 

24)  ผลของกำรรับบริกำรในภำพรวมเป็นที่ประทับใจและปรำรถนำที่จะใช้บริกำรในครั้งต่อไป 
อันดับที่  1  ระดับพึงพอใจปำนกลำง คิดเป็น 30% 
อันดับที่  2  ระดับพึงพอใจมำก  คิดเป็น 25% 
อันดับที่  3  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  คิดเป็น 21.25% 
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1
บางรายการมีควาทย่ังยาก                 
 มีการล็อครหัสผ่านต้องประสาน
ผู้เก่ียวข้องท าให้งานล่าชา้

เจ้าหน้าที่มีน้ าเสียงและสีหน้าที่ไม่เต็ม
ใจบริการ โดยเฉพาะงานบุคคล

ดีมาก ดีมาก

2 ดี ดีมาก ขาดส่ิงอ านวยความสดวก บริการดี

3 ดีมาก ดีอยู่แล้ว
อ านวยความสะดวกได้ดี แต่ก็อยากให้ดี
มากกว่านี้

ควรปรับปรุง

4 ดีอยู่แล้วครับ บางงานเจ้าหน้าที่บริการได้ดีมาก ดี ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของ

5
ควรประชาสัมพันธ์ข้ันตอนกระบวนการ
ให้ชดัเจนในงานทุกกลุ่มงาน

ดี ติดต่อผ่านไลน์สะดวก ดีแล้ว ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่บางฝ่ายงาน

6 ข้ันตอนการให้บริการยังซับซ้อน
เจ้าหน้าที่น่ารักแล้ว เพ่ิมย้ิมอีกนิด    
จะดีมาก

ควรปรับปรุง
การแสดงพฤติกรรมสีหน้าในการ
ให้บริการ

7
บางคร้ังที่ครูไปติดต่อ อาจจะไม่ทราบ
ว่าจะต้องไปที่เจ้าหน้าที่คนไหน ก็ท าให้
การติดต่อเสร็จชา้

ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง     
พูดจริง พูดตรงๆ

น้อย การแสดงพฤติกรรมทางสีหน้า

8 ไม่ควรยุ่งยากเเละซับซ้อน
เจ้าหน้าที่ให้ค าตอบไม่ชดัเจน/ต้อง
สอบถาม สพฐ.เองในบางเร่ือง

ให้มีจุดบริการประชาชนที่ต้องการข้อมูล ค่อนข้างดีแล้ว

9 ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่บางงานไม่ได้อ านวยความ
สะดวกเท่าที่ควร บางงานเจ้าหน้าที่ไม่
ทราบขอบข่ายของงานที่ท า

จุดบริการประชาชนที่ให้บริการ เย่ียมมาก

10
ให้มีการแจ้งถึงข้ันตอนในการ
ด าเนินงานทุกรูปแบบโดยละเอียด

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีจุดให้ค าแนะน าที่ชดัเจน
ได้รับการบริการที่เป็นกัลยาณมิตร 
ประทับใจ

11
การแจ้งข่าวสาร รายละเอียด ให้เร็วข้ึน 
และชดัเจนมากข้ึน

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ควรมีที่จอดรถที่เพียงพอ
การจัดการข้อมูลจะต้องรวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน

12
การแจ้งข่าวสารต้องมีความละเอียด 
ชดัเจนกับส่ิงที่ต้องการ

ย้ิมแย้มแจ่มใสให้มากกว่านี้ ในเกณฑ์ดี คุณภาพการให้บริการดีพอสมควร

13 ควรกระชบัเวลา บริการได้ดีมาก ควรมีเพ่ิมมากกว่านี้ น้อย

14 เหมาะสมแล้ว

จากที่ไปใชบ้ริการ ในงานการเงินและ
สินทรัพย์ และงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลฯ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
บริการดี ย้ิมแย้มแจ่มใส ให้ข้อมูลที่
ต้องการ

มีสถานที่ที่เหมาะสม จอดรถสะดวก
ด้านข้อมูลที่ให้โรงเรียนท าไม่ควรมาก
เกินให้ครูใชเ้วบาในการดูแบนักเรียน
ให้มากดีที่สุด

15
บริการสะดวกเป็นระบบครบถ้วน และ
ถูกต้อง

ควรมีความชดัเจนในเร่ืองนั้นๆ
อยากให้มีเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้บริการ
(แบบคิดเงินค่าถ่ายก็ได้ค่ะ)

การบริการอย่างอ่ืนดีแล้ว  แต่น้อง ๆ  
ใหม่ไม่ค่อยพูด และไม่ทักทาย

16
เอกสารที่ให้ส่งหรือปรับแก้ ควรมี
ตัวอย่างให้ เพ่ือความถูกต้อง

ประทับใจค่ะ เป็นกันเอง ควรปรับปรุงด้านเทคโนโลยี ยังไม่ได้ใช ้จึงไม่ติชม

17 ดีแล้ว ควรมีความเป็นกัลยานมิตร ค่อนข้างน้อย
เจ้าหน้าที่ มีความต้ังใจ ให้บริการ อย่าง
เต็มที่ 

18 การให้บริการรวดเร็วดีค่ะ

เจ้าหน้าที่ในเขตฯแต่ละฝ่ายควรมีการ
ประสานงานกัน เชน่ การขอข้อมูลจาก
โรงเรียนเขตควรจะประสานกันว่าได้
ขอข้อมูลใดไปแล้วบ้างไม่ใชว่่าอยากได้
ข้อมูลใดก็ขอแล้วขออีกและแต่ละฝ่าย
ก็ขอข้อมูลซ้ าๆกัน

บริการผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน ดีเย่ียม

สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ

ท่ี
      ด้านกระบวนการ/      

ข้ันตอนการบริการ
ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ
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19 One stop service 
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายน่าจะประสานขอ
ข้อมูลกัน

ควรมีให้มากกว่านี้ รวดเร็ว

20 ลดข้ันตอนการให้บริการ บริการอย่างกัลยาณมิตร อ านวยความสะดวกประทับใจ บริการด้วยความยินดี

21
บางกลุ่มงานไม่ทราบขอบข่ายงาน      
ท าให้ข้ันตอนล่าชา้

เจ้าหน้าที่ควรย้ิมแย้มให้มากข้ึน  
โดยเฉพาะ ในการประชมุ  อบรม  ควร
ใชค้ าพูดที่สร้างบรรยากาศ ให้น่า
เรียนรู้ มากข้ึน 

มีน้อย ดีมากรวดเร็ว เต็มใจให้บริการแล้สค่ะ

22 ลดข้ันตอน เน้นออนไลน์ ควรมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอย ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน ให้บริการดีมาก

23
แจ้งข้ันตอน การรับบริการต่างๆ ไว้ ให้ 
ชดัเจน 

ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความพร้อม ให้บริการอย่างดี

24
ควรมีป้ายบอก แผนผังห้องต่างๆ และ
แนะน าผู้ที่มาติดต่อ และแผนผังข้ันตอน
การด าเนินงานให้ชดัเจมากกว่านี้

ยินดีให้บริการ ดีมากแล้วค่ะ Goof

25 รวดเร็ว ดีมากแล้วค่ะ มีส่ิงอ านวยความสะดวกดีมาก 2 ดาว
26 ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ควรปรับปรุงส่ิงให้อ านวยความสะดวก ต้องปรับปรุง

27
ควรมีเจ้าหน้าที่แนะน าสถานที่          
ในชัน้ล่างด้วย

เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็น
กัลยาณมิตรที่ดี

Ok ต่ ามาก ข้ันตอนเยอะน่าเบ่ือ

28 บริการดีมาก Googmild ไม่ ทันสมัย
อยากได้ค าตอบที่่ชดัเจนและสามารถ
น าไปปฏิบัติต่อได้

29 ควรมีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการ
เพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน

เคร่ืองมือไม่พร้อม ขอชมว่า ดีเย่ียมครับ

30 Onestop
ไม่ มีคม สะดวก  อะ ไร ๆก็ให้ท าแต่หนัง
ออกๆ  ต้อง การ แค่ หนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์ 

ดีมากครับ
ในการส่งหนังสือราชการ ควรให้เวลา
ส าหรับการตอบกลับของแต่ละ
โรงเรียนให้มากกว่านี้

31
ชอ่งทางที่หลากหลาย  และมีบอก
ข้ันตอนชดัเจน

ประทับใจ ผอ.เขต มากค่ะ เหมาะสมแล้ว ควรให้เวลาในการตอบรับจากโรงเรียน

32
ไปคิดต่อทุกคร้ังประทับใจเจ้าหน้าที่
บริการดีมากค่ะ

ท างานไม่ชดัเจน ควรมีเก้าอ้ีที่นั่งที่พอเพียงมากกว่านี้
เจ้าหน้าที่เขตฯควรมีมนุษยสัมพันธ์ 
ย้ิมแย้มแจ่มใส  ในการต้อนรับผู้ไปใช้
บริการเขต ฯ ให้มากกว่านี้่

33 การ ท างานล่าชา้
การพูดจา การปฏิสัมพันธ์ในฐานะ
เพ่ือนร่วมงานไม่ใชท่ าตัวเป็นเจ้านาย
มาส่ังครู รร.เพ่ือนร่วมงาน

ควรมีความทันสมัยมากกว่านี้ ควรมีการบริการที่ดี

34
ควรมีเคร่ืองถ่ายเอกสารบริการ            
ไปเอา กพ 7 ต้องไปถ่ายที่ตลาด       
ควนขนุนแล้วต้องเอามาคืน

ควรมีความเป็นกัลยาณมิตร
ควรจัดที่นั่งไว้ส าหรับผู้ไปเขตฯและ
บริการน้ าด่ืมบ้าง

เพ่ิมชอ่งทางติดต่อส่ือสารกับแผนก
โดยตรง

35
ควรลดข้ันตอนการให้บริการ ห้มะดว
กมากกว่านี้

ขอชมว่า ดีมากครับ
ควรมีการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น

คุณภาพดี

สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ

ท่ี
      ด้านกระบวนการ/      

ข้ันตอนการบริการ
ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ
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36

การส ารวจข้อมูลต่างๆจากโรงเรียน ควร
เว้นระยะเวลาในการส ารวจ เพราะที่
ผ่านมาบ่อยคร้ังที่การส ารวจข้อมูลต่างๆ
เป็นการขอข้อมูลจากโรงเรียนภายใน1
วันหรือคร่ึงวัน  โดยไม่ค านึงถึงข้ันตอน
การได้มาซ่ึงข้อมูล  ครูมีหน้าที่หลักคือ
การสอนและไหนจะงานอ่ืนๆอีก  กว่า
จะมีเวลาได้มาส ารวจข้อมูลและ
ประมวลผลเพ่ือส่งก็ต้องใชเ้วลา  การจะ
เอาข้อมูลปุบปับนั้นท าได้ยาก  พอส่ง
ข้อมูลไม่ทันเวลาก็อาจท าให้นักเรียน
เสียประโยชน์ และอาจมีการกล่าวโทษ
ว่าเป็นความผิดครู ดังนั้น อยากให้
พิจารณาก าหนดชว่งเวลาส ารวจข้อมูล
ต่างๆให้เหมาะสมด้วย

เจ้าหน้าที่กลุ่มบุคคล ให้บริการไม่ดี 
ให้ค าปรึกษาไม่กระจ่างชดัเจน  
บางคร้ังครูไปถ่าย ก.พ. 7   ต้องนั่งรอ
นาน และพูดจาไม่ดี    การบริการ
ด้านการเงินและพัสดุ เจ้าหน้าที่บริการ
ได้ดี ได้รับค าปรึกษาที่กระจ่างชดัเจน 
ท าให้ครูมีความรู้และเข้าเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ม า
กข้ึนอยากให้กลุ่มการเงินพัสดุได้ออก
เย่ียมร.ร.บ้าง

ควรปรับปรุง ด้านส่ือ  เทคโนโลยี ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ควรมีการประเมินการให้การบริการ 
โดยมีชอ่งทางให้ผู้รับบริการ 
ประเมินผลความพึงพอใจในการมา
ติดต่อราชการ

37
ควรจัดแยกแต่ละกล่่มงานให้เป็นสัดส่วน
 ไม่รวมกัน

ควรย้ิมแย้มทักทายกับผู้มาใชบ้ริการ
อย่างเป็นกับยาณมิตร

ควรเพ่ิมจุดพัก จุดส าหรับนั่ง เพ่ือพัก หรือ
เชค็เอกสาร  ส าหรับผู้มาติดต่อ

38
การส่งหนังสือราชการมายังรร.ควรให้
เวลาในการกรอกข้อมูลมากกว่านี้

ให้บริการดีมาก ควรมี/เคร่ืองถ่ายเอกสารก.พ7

39
รวบข้ันตอนการให้บริการอยู่ที่จุดเดียว
น่าจะรวดเร็ว เพ่ือประหยัดเวลา

ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและเสมอภาค
กับทุกคน

ปรับปรุงด้านห้องประชมุ. ส่ือ

40 สะดวกและรวดเร็วดี ย้ิมแย้มทักทายให้บริการดี

41
การส่งหนังสือราชการไปยัง รร.  ควรมี
ชว่งเวลาให้ครูตอบหนังสือตามความ
เหมาะสม

บริการดี

42 ควรมีระบบที่ชดัเจนมากกว่านี้ ควรมีความพร้อมและมีความเป็นมิตร
43 มีข้ันตอนที่ดีเเล้ว ใจดี พูดจาไพเราะ

44
ในการส่งหนังสือราชการควรให้เวลา
โรงเรียนในการกรอกข้อมูลด้วยไม่
หนังสือมาวันนี้ส่งข้อมูลวันนี้

บริการดี และรวดเร็ว เป็นกันเอง

45 รวดเร็วดีค่ะ มีการเอาใจใส่ในการบริการ
46 ควรให้มีความกระชบัรวดเร็ว บริการดีมาก. อัธยาศัยดี
47 แยกแผนกและติดป้ายก ากับให้เห็นง่าย
48 สะดวก ข้ันตอนไม่ซับซ้อน
49 กระบวนไม่ซับซ้อน
50 ข้ันตอนไม่ซับซ้อน ดีอยู่แล้ว ค่ะ
51 ให้บริการถ่ายเอกสารให้ด้วย

สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ

ท่ี
      ด้านกระบวนการ/      

ข้ันตอนการบริการ
ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
**************************************** 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ 
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้รับบริการจ าแนกออกเป็นเพศ  สายงานและประสบการณ์ 
    ในการท างาน 
ตอนที่  2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                มัธยมศึกษาพัทลุง  ใน  4  ด้าน 

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  และตอบตามความรู้สึกของท่านค าตอบของท่าน 
ไม่มีผลกระทบใด ๆ  ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน  เพ่ือจะน าไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล  โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 1.1  เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญิง 
 1.2  ท่านด ารงต าแหน่งในสายงานใด   (   )  สายบริหารสถานศึกษา 
       (   )  สายการสอน 
       (   )  สนับสนุนการสอน 
       (   )  ประชาชนทั่วไป   
ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.1  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการ  ดังนี้ 
   5  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด    

ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ได้สะดวก 
     

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีข้ันตอนที่ให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

     

3. ท่านได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนของการให้บริการ      
4. ท่านได้รับการบริการสะดวกเป็นระบบครบถ้วน  และถูกต้อง      
5. ท่านได้รับการให้บริการด้วยความเสมอภาค      
6. ท่านได้รับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว      
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ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ      
7. เจ้าหน้าที่  มีมนุษย์สัมพันธ์  สุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  กิริยามารยาท  น้ าเสียงถ้อยค า      
8. เจ้าหน้าที่  เอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อมให้บริการ      
9. เจ้าหน้าที่  มีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รับผิดชอบ      
10. เจ้าหน้าที่  มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม      
11. เจ้าหน้าที่  มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ  เช่น  สามารถตอบค าถาม

ชี้แจงข้อสงสัย  ด้วยความชัดเจน  ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้ 
     

12. เจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  ตรงไปตรงมา      
13. เจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการและอุทิศเวลานอกราชการ      
14. เจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก        

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลด

ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
     

16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  บริการด้านอาคารสถาน 
ที่ที่เหมาะสม   

     

17. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีสถานที่จอดรถเหมาะสม 
และเพียงพอ   

     

18. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีบริการห้องประชุม 
และห้องบริการที่เหมาะสม 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ      
19. ท่านได้รับบริการตรงกับความต้องการ      
20. ท่านได้รับบริการถูกต้องและครบถ้วน      
21. ท่านได้รับบริการอย่างคุ้มค่า  คุ้มทุน  คุ้มประโยชน์      
22. ท่านได้รับบริการที่ด ี ประทับใจ      
23. ท่านได้รับบริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร      
24. ผลของการรับบริการในภาพรวมเป็นที่ประทับใจและปรารถนาที่จะใช้บริการ 

ในครั้งต่อไป 
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 2.2  ข้อเสนอแนะ  (โปรดระบุเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ) 
  2.2.1  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
          ................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................. 
 
  2.2.2  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
     ................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................. 
 
  2.2.3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................. 
 
  2.2.4  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
    ................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้  กลุ่มอ านวยการ  สพม.พัทลุง 

 
 
 
 




