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หลักฐานประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
………………….. 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักศึกษาธิการจังหวัดเลย 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ

 

รูปภาพที่ 1 แสดงผลจ าแนกตามเพศของผู้เข้าตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ            N = 100 

ที ่ เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1 ชาย 35 35.00  
2 หญิง 65 65.00  

รวม 100 100.00  
 

 จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 100 คน เป็นเพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ เพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.00 
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รูปภาพที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ                N = 100 

ที ่ อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1 ระหว่างอายุ 20-30 ปี  53 53.00  
2 ระหว่างอายุ 31–40 ปี 12 12.00  
3 ระหว่างอายุ 41-50 ปี 16 16.00  
4 ระหว่างอายุ 51-60 ปี 19 19.00  

รวม 100 100.00  
 

 จากตารางที่  2  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ   พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง  20-30 ปี จ านวน  53 คน คิดเป็นร้อยละ 53  รองลงมา คือ ผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และ ผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 ตามล าดับ  
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รูปภาพที่ 3 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา                           N = 100 

ที ่ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 4.00  
2 ปริญญาตรี 63 63.00  
3 สูงกว่าปริญญาตรี 33 33.00  

รวม 100 100.00  
 

จาก ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่ มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือระดับการศึกษา 
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2  แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
จากแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริการสอบสัมภาษณ์การ

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   ความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการ
ให้บริการ  และความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยภาพรวม  

ที ่ รายการ �̅� SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

ร้อยละ 

1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.63 0.54 มากที่สุด 92.60 
2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.66 0.54 มากที่สุด 93.20 
3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.57 0.61 มากที่สุด 91.40 
4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.66 0.52 มากที่สุด 93.20 

รวม 4.63 0.55 มากที่สุด 92.60 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยภาพรวม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 คิดเป็นร้อยละ 92.60   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพของการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็นร้อยละ  93.20 รองลงมา คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.54   คิดเป็นร้อยละ  93.20  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 92.60  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ตามล าดับ  
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รูปภาพที่ 5  แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                      

ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                      

รายการ �̅� SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

ล าดับที่ 

1.1  ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.68 0.51 มากที่สุด 93.60 
1.2  การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.62 0.58 มากที่สุด 92.40 
1.3  ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 4.64 0.54 มากที่สุด 92.80 
1.4  ความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง 4.59 0.56 มากที่สุด 91.80 
1.5  การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 4.63 0.52 มากที่สุด 92.60 

รวม 4.63 0.54 มากที่สุด 92.60 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 92.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1.1 ขัน้ตอน 
การให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 คิดเป็นร้อยละ  93.60 รองลงมา คือ ข้อ 1.3  ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพ
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54  คิดเป็นร้อยละ 92.80  ข้อ 1.5 การให้บริการ
เป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็นร้อยละ 92.60  ข้อ 1.2  การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58  คิดเป็นร้อยละ 92.40 และ 
ข้อ  1.4  ความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง มีความพึงพอใจอยู่ในสระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ตามล าดับ  
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รูปภาพที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

รายการ �̅� SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

อันดับที่ 

2.1  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ  เป็นมิตร 4.72 0.45 มากที่สุด 94.40 
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว 4.64 0.55 มากที่สุด 92.80 
2.3  เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.68 0.52 มากที่สุด 93.60 
2.4  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.64 0.55 มากที่สุด 92.80 
2.5  เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.62 0.63 มากที่สุด 92.40 
2.6  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ 4.68 0.52 มากที่สุด 93.60 

รวม 4.66 0.54 มากที่สุด 93.20 
 

           จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.54 คิดเป็นร้อยละ  93.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ  2.1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการมีความสุภาพ  เป็นมิตร  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.45 คิดเป็นร้อยละ  94.40 รองลงมา คือ ข้อ 2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ

ให้บริการ และข้อ  2.6  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.68  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  คิดเป็นร้อยละ 93.60  ข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว และ

ข้อ 2.4  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.55  คิดเป็นร้อยละ 92.80 และข้อ 2.5  เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  คิดเป็นร้อยละ 92.40 ตามล าดับ 
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รูปภาพที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

รายการ �̅� SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

อันดับที่ 

3.1 มีที่นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง 4.62 0.63 มากที่สุด 92.40 
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.65 0.57 มากที่สุด 93.00 
3.3  มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ 4.53 0.59 มากที่สุด 90.60 
3.4  มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ 4.47 0.68 มาก 89.40 
3.5  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 4.55 0.60 มากที่สุด 91.00 
3.6 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 4.60 0.61 มากที่สุด 92.00 

รวม 4.57 0.61 มากที่สุด 91.40 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.61  คิดเป็นร้อย
ละ  91.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็น
ระเบียบ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57   คิดเป็น
ร้อยละ  93.00 รองลงมา คือ ข้อ 3.1 มีที่นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  คิดเป็นร้อยละ 92.40 ข้อ  3.6  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
มีเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.613  คิดเป็น
ร้อยละ 92.00  3.5  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเป็นร้อยละ 91.00  ข้อ 3.3  มีช่องทางเลือกใช้บริการได้
หลายรูปแบบ  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
คิดเป็นร้อยละ  90.60 และ ข้อ  3.4  มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คิดเป็นร้อยละ 89.40 ตามล าดับ 
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รูปภาพที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

รายการ �̅� SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

อันดับที่ 

4.1  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.69 0.52 มากที่สุด 93.80 
4.2  ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง 4.67 0.51 มากที่สุด 93.40 
4.3 มีความชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 4.62 0.52 มากที่สุด 92.40 

รวม 4.66 0.52 มากที่สุด 93.20 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการโดยภาพรวม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.52 คิดเป็นร้อยละ 
93.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการโดยมีความพึงพอในอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิด
เป็นร้อยละ 93.80  รองลงมา คือ ข้อ 4.2 ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง  โดยมีความพึงพอในอยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเป็นร้อยละ 93.40 และข้อ 4.3 มีความ
ชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ โดยมีความพึงพอในอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็นร้อยละ 92.40  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ 

3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่ 
ตารางท่ี  9  สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 มี 9 3.00  
2 ไม่มี 91 91.00  

รวม 100 100.00  

 จาก ตารางที่ 9  สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีความไม่พึงพอใจ ต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.00 และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.00 

3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่ 
ตารางที่ 10   สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 มี 7 7.00  
2 ไม่มี 93 93.00  

รวม 100 100.00  

           จากตารางที่ 10  สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ านวน 93 คน มี  คิดเป็นร้อยละ 
93.00  และ มีความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.00 

3.3 ท่านมีความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกหรือไม่ 
ตารางที่ 11  สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 มี 8 8.00  
2 ไม่มี 92 92.00  

รวม 100 100.00  

           จาก ตารางที่ 11  สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจ ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่  ไม่มีความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00  
และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
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3.4 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการหรือไม่ 
ตารางที่ 12  สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 มี 6 6.00  
2 ไม่มี 94 94.00  

รวม 100 100.00  

จาก ตารางที่ 12  สรุปผลการส ารวจความไม่พึงพอใจ ต่อคุณภาพของการให้บริการ   พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ
ส่วนใหญ่  ไม่มีความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00      และมี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  จ านวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00  
 
3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 ตารางที่  13  สรุปผลการเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 มี 0 0.00  
2 ไม่มี 100 100.00  

รวม 100 100.00  

จาก ตารางที่ 13  สรุปผลการเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง  จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100   และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง  จ านวน  0 คน คิดเป็นร้อยละ  0  
 

 

 

 

 

 

 

 


