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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



ก 
 

ค าน า 
 

  การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ โดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา , ครูผู้สอน , ข้าราชการบ านาญ , บุคลากรทางการศึกษา , ธุรการโรงเรียน , คณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการ อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้น และน าผลการ 
วิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนตามส าดับ 
  ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ใคร่ขอขอบพระคุณ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 

ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้ศึกษา  กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และ 2) เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ใน
การด าเนินการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการ
บริการที่สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ข้าราชการบ านาญ ธุรการ โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มารับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่สร้างจาก Google form จ านวน 120 ชุด 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการศึกษาพบว่า  

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่และบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท อยู่ในระดับ “มาก”
เรียงล าดับจากมากสุดไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 1) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน                    
(x   = 4.๒๔)  2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ (x   = 4.๒๓) ล าดับสุดท้าย 
การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส (x   = 4.2๒) และล าดับน้อยที่สุด คือ มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่
ให้บริการใช้งานเพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย (x   = ๓.๙๗) 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะน าไปสู่การปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้
ที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากเดิม  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  

ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และน าผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินการบริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากโปรแกรม Google 
form เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยส่ง QR-code และ Link ผ่านช่องทางไลน์และบนเว็บไซต์ ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๑๒๐ คน ผู้ศึกษาได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนจ านวน ๑๒๐ ชุด โดยแยกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการอ่ืนๆ และน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผู้ศึกษาได้สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุทัยธานี ชัยนาท พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เรียงล าดับจากมากสุดไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ 1) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน (x   = 4.๒๔) 2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ (x   = 4.๒๓) ล าดับสุดท้าย การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส (x   = 4.2๒) และล าดับน้อยที่สุด คือ มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ให้บริการใช้งานเพียงพอ มีคุณภาพ และ
ทันสมัย (x   = ๓.๙๗)  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการ จากการตอบแบบสอบถามความพึง 
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

จุดเด่นของการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
คือ ๑) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน 2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะ และการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

สิ่งที่ควรพัฒนาในการให้บริการ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อ 
ต าแหน่งงานมากยิ่งขึ้น ควรบริหารงานให้สะดวกและรวดเร็ว ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น 
ควรให้บริการตอนพักกลางวัน ควรให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบ ไปรษณีย์จะดีมาก และควรให้บริการด้วย
ความรวดเร็วและเต็มใจ งานใดพอจะท าได้ควรท าให้เพราะครูบางคนต้องรีบกลับมาสอน และหาเวลาว่างจาก
งานสอนได้ยาก 
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สารบัญ 
                                                                                                                  หน้า 

ค าน า ก 
บทคัดย่อ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง จ 
บทที่ 1 บทน า 1 
          ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
          วัตถุประสงค์ 1 
          ขอบเขตของการศึกษา 1 
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
          นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 2 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3 
          แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 3 
          แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 3 
          แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 4 
บทที่ 3 วิธีการด าเนินการ 5 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 5 
          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 5 
          การเก็บรวบรวมข้อมูล 5 
          การวิเคราะห์ข้อมูล 5 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 7 
          ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 
          ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 8 
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการให้บริการ  
          ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                         
                    มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

9 

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล 10 
บรรณานุกรม ๑1 
ภาคผนวก 12 
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สารบัญตาราง  
หน้า 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการให้บริการ 

8 
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บทที่ ๑  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554 มาตรา 3/1  
บัญญัติ ว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ่มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก 
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย 
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน" ประกอบกับ 
วิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นองค์กรคุณภาพพัฒนาผู้เรียนให้ได้ 
มาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน” และค่านิยมองค์กร (Core Values : 
STI) “เป็นองค์กรสามัคคี บริการดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ านวัตกรรม” ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพการ 
ให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการ ผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป และการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกี่ยวกับการอ านวย
ความสะดวก 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการบริการ ทั้งสิ้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จึงได้จัดท าแบบส ารวจความพึง 
พอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขึ้น เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการและน าผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบความจริงที่ เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ที่สนใจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
อุทัยธานี ชัยนาท  

2. เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้รับบริการและปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการตาม  
การอ านวยความสะดวก 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร โดย
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรให้  

มีคุณภาพ การให้คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น 
3. ผู้บริหารสามารถน าผลการส ารวจความพึงพอใจไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการ  

ให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามระยะเวลาที่ก าหนด ความ  

สะดวก รวดเร็วของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการ และ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รวดเร็วของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการ หมายถึง ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ การพูดจา มารยาท 
ในการให้บริการ และความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ หมายถึง การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น  
ส าหรับผู้บริการ ทั้งความพอเพียง ความเป็นระเบียบ และความสะอาด 

4. ด้านคุณภาพต่อการให้บริการ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บริการ ความถูกต้อง  
แม่นย า ในการให้ข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและเข้ารับบริการ 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจาก 
พ้ืนฐาน การรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อสามารถตอบสนองความ 
ต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  

ชัยนาท ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
3. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถ  

สังเกตได้จากการแสดงออก "พึง" เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง "ควร" เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ 
เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมายและความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่อง 
ของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับค า
ภาษาอังกฤษ "Satisfaction" ซ่ึงมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพ หรือระดับของความพึงพอใจ  
ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับ  
วัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  
"ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ" จากค าจ ากัด 
ความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มีการน าเสนอในรูปแบบที่ 
น่าพอใจ (ส านักบริการวิชาการ, 2555) 

พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการ  
บริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ 
ในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

คุณภาพของการบริการ หมายถึง คุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของผู้บริโภค ก็คือ การ  
ประเมินหรือลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการบริการโดยภาพรวม แต่จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของผู้บริโภค ได้พบว่า นักวิชาการทาง 
การตลาด จ านวนไม่น้อยมีทัศนะว่า ผู้บริโภคจะประเมินคุณภาพการบริการในรูปแบบของทัศนคติโดย 
เปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการตามการรับรู้ ว่าสอดคล้องกันเพียงไร การให้บริการที่มีคุณภาพ 
หมายถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจที่มีต่อ 
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การบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความ 
คาดหวังของผู้บริโภค กล่าวคือ ความพึงพอใจหรือไม่พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการเป็นผลโดยตรงของ 
การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังที่เคยมีมาก่อนกับผลที่ได้รับจริง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดหรือหน่วยงานใด 
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน คุณภาพการให้บริการถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดความประทับใจระหว่างผู้ 
ให้บริการและผู้รับบริการ อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานอีกด้วย ในทางธุรกิจความ 
คาดหวังของลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดีย่อมเกิดกับลุกค้าทุกคน ซึ่งการตอบสนองความคาดหวังนั้นผู้ให้บริการ 
เองจะต้องตระหนักและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

Augustine Quek กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ เน้นการแข่งขันเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน  
ผู้ผลิตก าลังเผชิญกับแรงกดดันในการเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ๆหนึ่ง คือ การให้บริการที่เป็นเลิศ 
(Augustine Quek อ้างใน พิชัย, 2550 : 57) 

วีระพงษ์ เฉลิม:จิระรัตน์ (2539 : 14) ได้เห็นความหมายของคุณภาพบริการ คือ ความ  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริการ ระดับความสามารถของการบริการในการบ าบัดความต้องการของ 
ผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากได้รับบริการไปแล้ว 

จากแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการประเมิน  
คุณภาพของการบริการจากทัศนคติของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับการบริการที่ตนเองคาดหวังเมื่อตรงกับ 
ความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการนั้น แต่ถ้าไม่ต่างกับที่คาดหวังก็จะสรุปว่า การ 
บริการไม่มีคุณภาพตามความคิดเห็นของตนเอง ฉะนั้นคุณภาพของการให้บริการถือเป็นสิ่งที่สร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการและทุกองค์กรจะต้องพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร นั่นเอง 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการ  
ที่ดีผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา 
เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งาน 
ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการ 
ถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย (ตรีเพ็ชร, ม.ป.ป.) 

เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน  
โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มี
ฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้ 
มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน การบริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการ 
สาธารณะจะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรง 
เวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ 
สาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม จะเห็นว่าความเสมอภาค 
หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ ให้บริการสร้าง 
ความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 

พอสรุปได้ว่า การบริการมีเป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการ  
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีหลักการ คือ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่ 
อุปกรณ์ และเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
วิธีด าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มารับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้รับบริการทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้มทีั้งสิ้น ๑๒๐ คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทขึ้น จ านวน 1 ฉบับ มี 
ทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริการ  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ด าเนินการจัดส่ง Link (ลิงก์) https://forms.gle/f2i7P39H7aQLFkfg8 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท ผ่านทางช่องทางไลน์ วางบนหน้าเว็บไซต์ และ QR-code ติดไว้บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้มารับบริการต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน ๑๒๐ คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปน ามาหาค่าความถี ่ 
และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

2. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นการสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ก าหนดระดับคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ทั้ง 7 ด้าน น ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
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5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

และน าข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายโดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของช่วงระดับ 
คะแนน 5 ระดับ (สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2542) สรุปในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย โดยมีการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

4.51 -5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
3.51 -4.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
2.51 -3.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
1.51 -2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
1.00 -1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ 
ค าบรรยาย 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  

ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล และผู้ศึกษาได้รับการตอบแบบสอบถามกลับจ านวน ๑20 คน โดยแยกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน และผู้มารับบริการอ่ืนๆ และน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลผู้ศึกษาได้น าเสนอตามหัวเรื่องต่าง ๆ ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 การให้บริการ 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N = ๑๒๐ คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย ๕๔ คน ๔๕.๐๐ 
หญิง ๖๖ คน ๕๕.๐๐ 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒ ๑.๖๗ 

ปริญญาตรี ๖๕ ๕๔.๑๗ 
ปริญญาโท ๔๘ ๔๐.๐๐ 
ปริญญาเอก ๕ ๔.๑๗ 

ต าแหน่งผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ๒๘ ๒๓.๓๓ 

ครูผู้สอน ๗๒ ๖๐.๐๐ 
ข้าราชการบ านาญ ๑ ๐.๘๓ 

บุคลากรทางการศึกษา ๖ ๕.๐๐ 
ธุรการโรงเรียน ๑๐ ๘.๓๓ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ๐ ๐.๐๐ 
อ่ืนๆ 3 2.5 
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จากตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ 
หญิง ร้อยละ ๕๕ และเพศชาย ร้อยละ ๔๕ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗ ล าดับรองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ ๔๐.๐๐ ส าหรับต าแหน่งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน ร้อยละ ๖๐ รองลงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ ๒๓.๓๓ 
 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 การให้บริการ 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ประเด็นการวัดความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๑๒๐) 

x  แปล
ผล 

5 ๔ ๓ ๒ ๑ 
N % N % N % N % N % 

1. การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 

๕๒ ๔๓.๓๓ ๔๖ ๓๘.๓๓ ๑๘ ๑๕.๐๐ ๔ ๓.๓๓ ๐ ๐ ๔.๒๒ มาก 

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ 
ค าปรึกษา และข้อแนะน า 

๔๙ ๔๐.๘๓ ๕๓ ๔๔.๑๗ ๑๖ ๑๓.๓๓ ๑ ๐.๘๓ ๑ ๐.๘๓ ๔.๒๓ มาก 

3. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรง 
เวลา การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๔๔ ๓๖.๖๗ ๕๓ ๔๔.๑๗ ๒๑ ๑๗.๕๐ ๑ ๐.๘๓ ๑ ๐.๘๓ ๔.๑๕ มาก 

๔. การให้บริการด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือร้น 

๔๗ ๓๙.๑๗ ๕๑ ๔๒.๕๐ ๑๙ ๑๕.๘๓ ๒ ๑.๖๗ ๑ ๐.๘๓ ๔.๑๘ มาก 

๕. การให้บริการเป็นไปตาม
กระบวนการขั้นตอน 

๕๐ ๔๑.๖๗ ๕๑ ๔๒.๕๐ ๑๗ ๑๔.๑๗ ๒ ๑.๖๗ ๐ ๐ ๔.๒๔ มาก 

๖. เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจ และ 
ความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ 

๔๔ ๓๖.๖๗ ๕๓ ๔๔.๑๗ ๑๙ ๑๕.๘๓ ๓ ๒.๕๐ ๑ ๐.๘๓ ๔.๑๓ มาก 

๗. คุณภาพในการให้บริการ (ความ
คุ้มค่าประสิทธิภาพ) 

๔๔ ๓๖.๖๗ ๕๓ ๔๔.๑๗ ๒๐ ๑๖.๖๗ ๓ ๒.๕๐ ๐ ๐ ๔.๑๕ มาก 

๘. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ให้บริการใช้
งานเพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย 

๔๐ ๓๓.๓๓ ๕๗ ๔๗.๕๐ ๑๓ ๑๕.๐๐ ๔ ๓.๓๓ ๑ ๐.๘๓ ๓.๙๗ มาก 

๙. มีจุดให้บริการพักคอย / น้ าดื่ม 
เครื่องดื่ม เหมาะสมและเพียงพอ 

๔๐ ๓๓.๓๓ ๕๔ ๔๕.๐๐ ๒๑ ๑๗.๕๐ ๒ ๑.๖๗ ๓ ๒.๕๐ ๔.๐๕ มาก 

๑๐. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
“ของการให้บริการ” 

๔๖ ๓๘.๓๓ ๕๓ ๔๔.๑๗ ๑๘ ๑๕.๐๐ ๓ ๒.๕๐ ๐ ๐ ๔.๑๘ มาก 

รวม ๔๕๖ ๓๘.๐๐ ๕๒๔ ๔๓.๖๗ ๑๘๒ ๑๕.๕๘ ๒๕ ๒๐.๘๓ ๘ ๐.๖๗ ๔.๑๕ มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ 

การให้บริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท อยู่ในระดับ “มาก” เรียงล าดับ
จากมากสุดไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 1) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน (x   = 4.๒๔)         
2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ  (x   = 4.๒๓) ล าดับสุดท้าย การต้อนรับด้วย
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อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส (x   = 4.2๒) และล าดับน้อยที่สุด คือ มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ให้บริการใช้งาน
เพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย (x   = ๓.๙๗) 
 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการจากการตอบแบบสอบถามความพึง 

พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
สามารถสรุป ได้ดังนี ้

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อต าแหน่งงานมากยิ่งขึ้น  
2. ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากข้ึน  
3. ควรให้บริการตอนพักกลางวัน  
4.ควรให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบไปรษณีย์จะดีมาก  
5. ควรให้บริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ งานใดพอจะท าได้ควรท าให้เพราะครูบางคน 

ต้องรีบกลับมาสอน และหาเวลาว่างจากงานสอนได้ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผล 

 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  

ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และน าผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินการบริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยส่ง Link และ QR-code จ านวน ๔๐๐ คน และผู้ศึกษาได้รับการตอบกลับของแบบสอบถามจาก
โปรแกรม https://forms.gle/f2i7P39H7aQLFkfg8 จ านวน ๑20 คน โดยแยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ข้าราชการบ านาญ บุคลากรทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มารับ
บริการอ่ืนๆ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ  ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนั้น ข้อมูลผู้ศึกษาได้สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุทัยธานี ชัยนาท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เรียงล าดับจากมากสุดไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ 1) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน (x   = 4.๒๔) 2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ  (x   = 4.๒๓) ล าดับสุดท้าย การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส (x   = 4.2๒) และล าดับน้อยที่สุด คือ มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ให้บริการใช้งานเพียงพอ มีคุณภาพ และ
ทันสมัย (x   = ๓.๙๗) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการจากการตอบแบบสอบถามความพึง 
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
สามารถสรุป ได้ดังนี ้

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อต าแหน่งงานมากยิ่งขึ้น  
2. ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากข้ึน  
3. ควรให้บริการตอนพักกลางวัน  
4.ควรให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบไปรษณีย์จะดีมาก  
5. ควรให้บริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ งานใดพอจะท าได้ควรท าให้เพราะครูบางคน 

ต้องรีบกลับมาสอน และหาเวลาว่างจากงานสอนได้ยาก 
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