
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายงานผลการส ารวจ 

ความพึงพอใจของผูร้บับรกิาร 

ในแตล่ะกลุม่งาน 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คำนำ 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในแต่ละกลุ่มงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของกลุ่มงาน 9 กลุ่มงาน และ 1 หน่วย ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพ
การให้บริการและนำไปปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จะนำข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจไปใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินการบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ขอขอบคุณผู ้ร ับบร ิการทุกท่านที่ ให้ 
ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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สารบัญ 

 

 หน้า 
คำนำ  
สารบัญ  
กลุ่มอำนวยการ 1 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 
กลุ่มนโยบายและแผน 3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 5 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 6 
กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 
กลุ่มกฎหมายและคดี 8 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 
หน่วยตรวจสอบภายใน 10 
QR CODE แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่
และบุคลากร 
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คณะผู้จัดทำ  
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มอำนวยการ  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 112 คน 

 
ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.78 0.46 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.51 0.66 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.71 0.49 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.70 0.52 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.67 0.62 มากที่สุด 

      รวมเฉลี่ย 4.67 0.21 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ ่มอำนวยการ ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด 
(�̅�  = 4.67 S.D. = 0.23) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเมินเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  
ได้แก่ การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอำนวย
ความสะดวก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ และชี้แจงข้อสงสัย 
การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  246 คน 

 
ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.61 0.64 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.67 0.62 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.59 0.67 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.79 0.44 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.64 0.65 มากที่สุด 

    รวมเฉลี่ย 4.66 0.25 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�  = 4.67 S.D. = 0.23 ) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเม ินเร ียงตามลำด ับค ่าเฉล ี ่ยมาก 
ไปหาน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม 
การอธิบาย การแนะนำ และชี้แจงข้อสงสัย การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่ 
มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอำนวยความสะดวก 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  92 คน 

 

ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.66 0.67 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.61 0.55 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.64 0.53 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.73 0.47 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.75 0.57 มากที่สุด 

        รวมเฉลี่ย 4.68 0.22 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�  = 4.68 S.D. = 0.22) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเม ิน  เร ียงตามลำดับค ่าเฉล ี ่ยมาก 
ไปหาน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ 
และชี้แจงข้อสงสัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอำนวยความ
สะดวก การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  152 คน 

 

ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.78 0.49 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.57 0.67 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.56 0.74 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.74 0.51 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.70 0.65 มากที่สุด 

       รวมเฉลี่ย 4.67 0.26 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅�  = 4.67 S.D. = 0.26) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเมินเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม 
การอธิบาย การแนะนำ และชี้แจงข้อสงสัย การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 
เอาใจใส่ และช่วยอำนวยความสะดวก 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 133 คน 

 
ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.64 0.62 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.62 0.61 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.62 0.59 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.86 0.34 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.71 0.60 มากที่สุด 

        รวมเฉลี่ย 4.69 0.23 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�  = 4.69 S.D. = 0.23) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเมินเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอำนวยความสะดวก 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 280 คน 

 
ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.64 0.61 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.66 0.61 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.55 0.61 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.86 0.37 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.68 0.62 มากที่สุด 

      รวมเฉลี่ย 4.68 0.23 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที ่ส ุด (�̅�  = 4.68 S.D. = 0.23) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเมินเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย 
มากไปหาน้อย ได้แก ่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ และชี้แจงข้อสงสัย 
การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน การให้บริการ 
มีความสะดวกและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอำนวยความสะดวก 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 115 คน 

 

ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.76 0.57 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.63 0.60 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.60 0.56 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.67 0.54 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.72 0.55 มากที่สุด 

         รวมเฉลี่ย 4.67 0.23 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส ื ่อสาร ภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมากที ่ส ุด  (�̅�  = 4.67 S.D. = 0.23 ) โดยความพึงพอใจมาก 
ทุกรายการประเมินเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ และชี้แจง
ข้อสงสัย เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  
การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอำนวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

7 



 

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มกฎหมายและคดี  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 25 คน 

 
ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.68 0.48 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.56 0.65 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.64 0.49 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.96 0.20 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.88 0.33 มากที่สุด 

        รวมเฉลี่ย 4.74 0.20 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ่มกฎหมายและคดี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�  = 4.74 S.D. = 0.20) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเม ินเร ียงตามลำด ับค ่าเฉล ี ่ยมาก 
ไปหาน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ และชี้แจงข้อสงสัย 
การให้บริการมีขั ้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  และช่วยอำนวย 
ความสะดวก การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว  
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 84 คน 

ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.77 0.55 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.51 0.75 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.56 0.68 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.68 0.54 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.70 0.64 มากที่สุด 

       รวมเฉลี่ย 4.65 0.25 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�  = 4.65 S.D. = 0.25) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเมินเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย 
มากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ และชี ้แจงข้อสงสัย  เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่   
และช่วยอำนวยความสะดวก การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 67 คน 

 
ที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.76 0.55 มากที่สุด 
2 การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.61 0.58 มากที่สุด 
3 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่  

และช่วยอำนวยความสะดวก 
4.52 0.61 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ  
และชี้แจงข้อสงสัย 

4.88 0.33 มากที่สุด 

        รวมเฉลี่ย 4.73 0.21 มากที่สุด 
 

จากการประเมินความพึงพอในการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 (�̅�  = 4.73 S.D. = 0.21) โดยความพึงพอใจมากทุกรายการประเมินเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  
ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม การอธิบาย การแนะนำ และชี้แจง 
ข้อสงสัย เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื ่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  
การให้บริการมีขั ้นตอนที่ชัดเจน และไม่ยุ ่งยากซับซ้อน การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ 
มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอำนวยความสะดวก 
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QR CODE แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ลิงก์สำหรับตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

 

https://forms.gle/KzZPRytFUSWqu2jR7 
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ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผ่าน Google Forms 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายอาดุลย์ พรมแสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
2. นายตอฮีรน หะยีเลาะแม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
3. นายวรวิทย ์ มัจฉา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
4. น.ส.ณศิภัสร์  โสภณธนินวิทย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
5. นายกีรติ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 
คณะทำงาน 
1. นางธัญลักษณ์  ชูประศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
2. น.ส.วันบัลกีส  อีนดือเระ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
3. น.ส.มาวะดี   ศรีพลอย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
4. นายวีระศักดิ์  วัฒนะนาวิน พนักงานราชการ 
5. น.ส.จุไรรัตน์  หงส์นรา  พนักงานราชการ 
6. น.ส.ฟาดีละฮ์  ราโซ  พนักงานราชการ 
 
ออกแบบ/จัดทำรูปเล่ม 
น.ส.ฟาดีละฮ์  ราโซ  พนักงานราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


