


คํานํา 
 
    การให�บริการในการจัดการศึกษาตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
เป%นการให�ความช)วยเหลือ ให�คําแนะนําในด�านต)าง ๆ แก)ผู�มีส)วนได�ส)วนเสีย ได�แก) ผู�อํานวยการสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และข�าราชการบํานาญ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จึงได�ตระหนักและมุ)งม่ันท่ีจะพัฒนาการ
บริการให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป%นการสะท�อนผลการให�บริการของหน)วยงานได�รับทราบคุณภาพการ
ให�บริการและสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึนในป5งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค;ท่ีกําหนด 
 

ในการนี้ ขอขอบพระคุณผู�รับบริการทุกท)าน ท่ีได�อนุเคราะห;ในการดําเนินการประเมินความพึงพอใจการ 
ให�บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เพ่ือเป%นแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการให�ดี
ยิ่งข้ึนต)อไป 
 
 
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
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ส0วนที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ข�อมูลพ้ืนฐาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ต้ังอยู)เลขท่ี 409/1 หมู) 3 ถนนพระเจ�าทันใจ  
ตําบลต�นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย;  52000 
 โทรศัพท;  :   054-010790  โทรสาร  054-010791 
 Website  :  www.SESALPGLPN.GO.TH 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เป%นหน)วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดการศึกษา 2 จังหวัด ได�แก) จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน         
มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน  45  โรง  ได�แก) 

1. จังหวัดลําปาง   จํานวน   30  โรงเรียน  แยกเป%นสหวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต  ได�แก) 
1.1  สหวิทยาเขตบุญวาทย;  จํานวน  8  โรงเรียน 
1.2  สหวิทยาเขตกัลยา  จํานวน  6  โรงเรียน 
1.3  สหวิทยาเขตเถินบุรินทร;  จํานวน 10  โรงเรียน 
1.4  สหวิทยาเขตพญาวัง  จํานวน  6  โรงเรียน 

2. จังหวัดลําพูน   จํานวน   15  โรงเรียน  แยกเป%นสหวิทยาเขต  3  สหวิทยาเขต  ได�แก) 
2.1  สหวิทยาเขตจามเทวี  จํานวน  5  โรงเรียน 
2.2  สหวิทยาเขตหริภุญชัย  จํานวน  5  โรงเรียน 
2.3  สหวิทยาเขตศรีวิชัย  จํานวน  5  โรงเรียน 

 

ตารางที่ 1  จํานวนนักเรียนแยกระดับการศึกษา 
ระดับ จํานวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต�น 16,807 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,652 

รวม 31,459 
 

ตารางที่ 2  จํานวนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและสถานศกึษา 

 
หน)วยงาน 

 
ผอ. 

 
รอง ผอ. 

 
ครู / ศน. 

บุคลากร
ทางการศึกษา

38 ค (2) 

 
ลูกจ�างประจํา 

 
รวม 

สพม. 1 3 10 37 1 52 
สถานศึกษา 44 (ว)าง 1) 63 1,672 - 55 1,834 
        รวม 45 66 1,682 37 56 1,886 
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1.2  วัตถุประสงค= 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  
 2.  เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข�อเสนอแนะและนํามาเป%นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการ
ต)าง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตด�านประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้  ได�แก) ผู�อํานวยการสถานศึกษา รองผู�อํานวยการ
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และข�าราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีมารับการบริการ ในแต)ละเรื่อง ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 6 เรื่อง ได�แก) 

     1.  บริการขอมีบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ   
2.  บริการขอยืมแฟ\มประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
3.  บริการการขอหนังสือรับรองโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากองค;กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
4.  บริการผู�ขอหนังสือรับรองเงินบํานาญของผู�รับบํานาญ 
5. บริการขอหนังสือรับรองสิทธิ์และรับรองเงินเดือน 
6. บริการการขออนุญาตทํางานของครูต)างชาติ 

1.3.2  ขอบเขตเนื้อหา เป%นการศึกษาความพึงพอใจการให�บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน รวม 4 ด�าน คือ 1. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี  2. ด�านข้ันตอน กระบวนการ
ให�บริการ 3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 4. ด�านผลจากการให�บริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 
 

1.4  ประโยชน=ที่คาดว0าจะได�รับ 
 1.  ทราบระดับความพึงพอใจของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ท่ีมีต)อคุณภาพการให�บริการตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  
 2.  นําข�อมูลท่ีได�จากการสํารวจความพึงพอใจมาใช�เป%นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ บริหาร
จัดการ ตลอดจนการให�บริการต)าง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ให�มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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ส0วนที่ 2 
วิธีดําเนินการ 

 

2.1  ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง 
 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้  ได�แก) ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข�าราชการบํานาญ 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ท่ีมารับบริการตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ป5งบประมาณ พ.ศ.2564  ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสถานศึกษา  50 คน 
ครู จํานวน  644 คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 คน และข�าราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 215 คน  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  939  คน 
 

2.2  เคร่ืองมือที่ใช�ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู�มาบริการ ท่ีมีต)อการ
ให�บริการตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน  6  เรื่อง  ได�แก) 

1.  บริการขอมีบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ   
2.  บริการขอยืมแฟ\มประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
3. บริการการขอหนังสือรับรองโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากองค;กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
4. บริการผู�ขอหนังสือรับรองเงินบํานาญของผู�รับบํานาญ 
5. บริการขอหนังสือรับรองสิทธิ์และรับรองเงินเดือน 
6. บริการการขออนุญาตทํางานของครูต)างชาติ 

และ แบ)งเป%น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการให�บริการ เป%นแบบสอบถ)มมาตราส)วน
ประมาณค)า (Rating Scale) 5 ระดับ  โดยแปลความหมายของคะแนนดังนี้ 
  คะแนน  5 หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน  4 หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับมาก 
  คะแนน  3 หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  คะแนน  2 หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับน�อย 
  คะแนน  1 หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับน�อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  ข�อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให�บริการ เป%นแบบสอบถามปลายเปdด 
(Open Ended) 
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2.3  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 การเก็บรวบข�อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู�มารับบริการตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน โดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจในรูปเอกสาร และผ)านระบบอิเล็กทรอนิกส; 
โดย QR Code  เพ่ือให�สอดคล�องกับภาวการณ;ป5จจุบัน และมีแบบสํารวจไว�ท่ีจุดบริการเพ่ือให�ผู�เข�ารับการบริการ
ตามภารกิจของหน)วยงาน ได�กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการรับบริการ 
 

2.4  การวิเคราะห=ข�อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห;ข�อมูลด�วยวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 

1. ข�อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�สอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห;หาค)า 
ร�อยละ( Percentage) 

2. ข�อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับความพึงพอใจของผู�รับบริการ มาวิเคราะห;หาค)าเฉลี่ย  
(Mean) และส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และนําค)าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ; ดังนี้ 
  ค)าเฉลี่ยระหว)าง 1.00 – 1.49   หมายถึง  มีระดับ น�อยท่ีสุด 
  ค)าเฉลี่ยระหว)าง 1.50 – 2.49   หมายถึง  มีระดับ น�อย 

ค)าเฉลี่ยระหว)าง 2.50 – 3.49   หมายถึง  มีระดับ ปานกลาง 
ค)าเฉลี่ยระหว)าง 3.50 – 4.49   หมายถึง  มีระดับ มาก 
ค)าเฉลี่ยระหว)าง 4.50 – 5.00   หมายถึง  มีระดับ มากท่ีสุด 

2.5  สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห= 
  1. ความถ่ี  (frequency) 
  1. ร�อยละ  (Percentage) 
  2. ค)าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
  3. ส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ส0วนที่ 3 
ผลการการประเมินความพึงพอใจการให�บริการ 

ตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  การสํารวจความพึงพอใจการให�บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
4 ด�าน  ได�แก) ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากร  ด�านข้ันตอน กระบวนการให�บริการ  ด�านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และด�านผลจากการให�บริการ  ดําเนินการโดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจจากบุคคลท่ีมาติดต)อ และรับ
การบริหารจากกลุ)มงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  สรุปผลการประเมินได� ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวน และค)าร�อยละ  จําแนกตามประเภทของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

ตําแหน)ง จํานวน ร�อยละ 
ผู�บริหารสถานศึกษา 50 5.32 
ครู 644 68.59 
บุคลากรทางการศึกษา 30 3.19 
ข�าราชการบํานาญ 215 22.90 
อ่ืน ๆ - - 
 939 100.00 
 

    จากตาราง  พบว)า  ผู�รับบริการกลุ)มเป\าหมายท่ีตอบแบบสอบถาม  จํานวน 939  คน  จําแนกเป%น 
ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน คิดเป%นร�อยละ 5.32  ครู จํานวน  644 คน  คิดเป%นร�อยละ  68.59
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30  คน  คิดเป%นร�อยละ 3.19  ข�าราชการบํานาญ  จํานวน  215 คน  คิดเป%น
ร�อยละ 22.90 ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห=ข�อมูลความพึงพอใจการให�บริการ 
ตารางท่ี 2  ผลการสํารวจความพึงพอใจการให�บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
รวมท้ัง 4 ด�าน 

 

ประเด็น/รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅ S.D แปลผล 
1. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากรท่ีให�บริการ 4.80 0.35 มากท่ีสุด 
2. ด�านข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติการให�บริการ 4.78 0.34 มากท่ีสุด 

3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.70 0.31 มากท่ีสุด 

4. ด�านผลจากการให�บริการ 4.90 0.39 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.80 0.35 มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห;ความพึงพอใจของผู�รับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ในภาพรวมพบว)า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจ อยู)ในระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.80) โดย

เรียงลําดับรายด�านจากมากไปหาน�อย  ดังนี้  ด�านผลจากการให�บริการ ( �̅ = 4.90) ด�านการให�บริการของ

เจ�าหน�าท่ี บุคลากรท่ีให�บริการ ( �̅ = 4.80) ด�านข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติการให�บริการ ( �̅ = 4.78) ด�านสิ่ง

อํานวยความสะดวก ( �̅ = 4.70) 
 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห;การสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากรท่ีให�บริการ 

 

ประเด็น/รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅ S.D แปลผล 
1.  ให�บริการด�วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย�มแจ)มใส    
เต็มใจให�บริการ 

4.86 0.37 มากท่ีสุด 

2. ให�บริการด�วยความถูกต�อง รวดเร็ว กระตือรือร�น ดูแลเอาใจใส)
ด�วยความเต็มใจ และเป%นกัลยาณมิตร 

4.78 0.34 มากท่ีสุด 

3. ให�คําแนะนํา หรือ ตอบข�อซักถามได�อย)างชัดเจน เข�าใจง)าย 4.77 0.33 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.80 0.35 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห;ความพึงพอใจของผู�รับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากรท่ีให�บริการ  พบว)า โดยรวมผู�รับบริการมีความ

พึงพอใจ อยู)ในระดับมากท่ีสุด (�̅ = 4.80) จัดเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ให�บริการด�วยความสุภาพ พูดจา

ไพเราะ ยิ้มแย�มแจ)มใส เต็มใจให�บริการ ( �̅ = 4.86) ให�บริการด�วยความถูกต�อง รวดเร็ว กระตือรือร�น ดูแลเอาใจ

ใส)ด�วยความเต็มใจ และเป%นกัลยาณมิตร ( �̅ = 4.78) ให�คําแนะนํา หรือ ตอบข�อซักถามได�อย)างชัดเจน เข�าใจง)าย 

( �̅ = 4.77)  
 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห;การสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ด�านข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติการให�บริการ 

 

ประเด็น/รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅ S.D แปลผล 
1. การให�บริการเป%นไปตามข้ันตอนการให�บริการท่ีกําหนด 
และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4.78 0.34 มากท่ีสุด 

2. มีการให�บริการเป%นไปตามลําดับก)อน – หลัง         
อย)างยุติธรรม ไม)เลือกปฏิบัติ 

4.78 0.34 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.78 0.34 มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห;ความพึงพอใจของผู�รับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ด�านข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติการให�บริการ พบว)า โดยรวมผู�รับบริการมีความพึงพอใจ 

อยู)ในระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.78)  จัดเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้  การให�บริการเป%นไปตามข้ันตอนการ
ให�บริการท่ีกําหนดและระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ มีการให�บริการเป%นไปตามลําดับก)อน – หลัง อย)างยุติธรรม ไม)

เลือกปฏิบัติ ( �̅ = 4.78) 
 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห;การสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

ประเด็น/รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅ S.D แปลผล 
1. เครื่องมือ อุปกรณ; ทันสมัยและทําให�เกิดความสะดวกมากข้ึน 4.60 0.28 มากท่ีสุด 

2. การจัดสถานท่ีการให�บริการของสํานักงาน 4.60 0.28 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.60 0.28 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห;ความพึงพอใจของผู�รับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว)า โดยรวมผู�รับบริการมีความพึงพอใจ อยู)ในระดับมาก

ท่ีสุด( �̅ = 4.60) จัดเรียงลําดับจากมากไปน�อย ดังนี้ เครื่องมือ อุปกรณ; ทันสมัยและทําให�เกิดความสะดวกมากข้ึน 

และ การจัดสถานท่ีการให�บริการของสํานักงาน ( �̅ = 4.60)  
 

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห;การสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ด�านผลจาการให�บริการ 

 

ประเด็น/รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅ S.D แปลผล 
1. ได�รับการบริการท่ีตรงกับความต�องการ 4.90 0.39 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.90 0.39 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห;ความพึงพอใจของผู�รับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ด�านผลจากการให�บริการ พบว)า โดยรวมผู�รับบริการมีความพึงพอใจ อยู)ในระดับมากท่ีสุด 

( �̅ = 4.90) จัดเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ได�รับการบริการท่ีตรงกับความต�องการ ( �̅ = 4.90)  
 

ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ผลจากการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู�รับการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ของผู�อํานวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และข�าราชการบํานาญในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  ดังนี้ 

1. ร�านถ)ายเอกสารอยู)ไกลเกินไป และบางครั้งหาร�านท่ีถ)ายสําเนาเอกสารลําบาก 
2. สิ่งอํานวยความสะดวกให�แก)ผู�มาขอรับการบริการ ท่ีพักรอ ไม)เพียงพอ ไม)เป%นสัดส)วน ควรจัดหา 

สถานท่ีท่ีเหมาะสม 
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ส0วนท่ี 4 
สรุปและอภิปรายผล 

 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชากร
และกลุ)มตัวอย)างของผู�รับการบริการ ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสถานศึกษา  จํานวน 50 คน ครู จํานวน 644 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 30 คน และข�าราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง
ลําพูน 215 คน รวมท้ังสิ้น 939 คน โดยมีขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต)อการให�บริการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ประกอบด�วย ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากร  ด�านข้ันตอน 
กระบวนการให�บริการ  ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก และด�านผลจากการให�บริการ เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจผู�รับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เป%น
แบบตรวจรายการ (Check List) ในรูปแบบเอกสาร 

  

การวิเคราะห;ข�อมูล โดยหาค)าความถ่ี ค)าเฉลี่ย ส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  

 จาการสํารวจความพึงพอใจต)อการให�บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ของการบริการ 4 ด�าน ได�แก) ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากร ด�านข้ันตอน กระบวนการให�บริการ ด�านสิ่ง
อํานวยความสะดวก และด�านผลจากการให�บริการ สรุปผลดังนี้   
  

 ผู�รับบริการมีความพึงพอใจต)อการให�บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ของการบริการ 
4 ด�าน ได�แก) ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากร ด�านข้ันตอน กระบวนการให�บริการ ด�านสิ่งอํานวยความ

สะดวก และด�านผลจากการให�บริการ ภาพรวมอยู)ในระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.80) จําแนกเป%นรายด�าน  ดังนี้  
1. ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี บุคลากรท่ีให�บริการ พบว)า ผู�รับบริการ 

มีความพึงพอใจอยู)ในระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.80) 
2. ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ด�านข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติการให�บริการ พบว)า  ผู�รับบริการ       

มีความพึงพอใจอยู)ในระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.78) 
3. ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว)า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจอยู)ใน 

ระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.70) 
4. ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ด�านผลจากการให�บริการ  พบว)า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจอยู)ใน 

ระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.90) 
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อภิปรายผล 

 จากการสํารวจ พบว)า ผู�รับการบริการมีความพึงพอใจการให�บริการ ภาพรวมระดับมากท่ีสุด ( �̅ = 4.80) 
เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีกระบวนการดําเนินงานแบบการมีส)วนร)วมของ
บุคลากรทุกหน)วยงานทุกกลุ)มงาน ในการติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินงานและนําเสนอป{ญหาอุปสรรคของ
การดําเนินงาน กําหนดแนวทางการแก�ไข ผ)านการประชุมบุคลากรของแต)ละกลุ)มงาน การประชุมบุคลากรของ
หน)วยงาน และท่ีประชุมทีมงานบริหารประจําวันพุธ แล�วนํามาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให�บริการท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ข�อเสนอแนะ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ควรรักษามาตรฐานและคุณภาพการให�บริการท่ีมี
คุณภาพอย)างต)อเนื่อง โดยพัฒนาการให�บริการ  ดังนี้ 

1. ดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาการให�บริการให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน นําเทคโนโลยีมาประยุกต;ใช�เพ่ือ 
สนับสนุนการบริการให�มีความวะดวก รวดเร็ว 

2. ดําเนินการปรับปรุงจุดบริการ หรือสถานท่ี ท่ีปลอดโปร)ง ไม)ร�อน เป%นสัดส)วน สําหรับการให�การบริการ 
ของผู�ขอรับบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจผู�รับบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

ตอนที� �  ข ้อมูลท ั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตาํแหนง่      (     )  ผูบ้รหิารสถานศกึษา (     )   ครู  (     )  บคุลากรทางการศกึษา 

       (     )  ขา้ราชการบาํนาญ       (     )  อื!น ๆ........................................................ 

ตอนที� �  ความพงึพอใจการให ้บร ิการ 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากที!สดุ มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที!สดุ 

5 4 3 2 1 

** ด้านการใหบ้ร ิการของเจ้าหน้าท ี� บุคลากรท ี�ใหบ้ร ิการ  

1. ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ พดูจาไพเราะ ยิ 7มแยม้แจม่ใส 

เต็มใจใหบ้รกิาร 

     

2.  ใหบ้รกิารดว้ยความถกูตอ้ง รวดเรว็ กระตือรอืรน้ ดแูลเอาใจใสด่ว้ย
ความเต็มใจ และเป็นกลัยาณมติร 

     

:. ใหค้าํแนะนาํ หรอืตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจงา่ย      

** ด้านข ั)นตอน กระบวนการปฏิบัต ิการใหบ้ร ิการ 

<. การใหบ้รกิารเป็นไปตามขั7นตอนการใหบ้รกิารที!กาํหนด และระยะเวลา 

ที!เหมาะ 

     

=. มีการใหบ้รกิารเป็นไปตามลาํดบัก่อน – หลงั อยา่งยตุิธรรม  ไมเ่ลอืก
ปฏิบตัิ 

     

** ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก 

A. มีเครื!องมือ อปุกรณ ์ทนัสมยัและทาํใหเ้กิดความสะดวกมากขึ 7น 
     

C. การจดัสถานที!การใหบ้รกิารของสาํนกังาน      

** ด้านผลจากการให ้บร ิการ 

D. ไดร้บัการบรกิารที!ตรงกบัความตอ้งการ ถกูตอ้ง รวดเรว็และมคีณุภาพ 
     

 

ตอนที� - ข ้อเสนอแนะ อ ื�นๆ  

 ...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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