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ค าน า 
 

          ส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต   ไดจักดท ำรำยาำนผลงำรส ำรวัควำม กืาืนใั
ในงำรใหจบริงำรตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต   ซก่าไดจม่งำรส ำรวัควำม กืาืนใััำงผูจมำรกบ
บริงำร ผูจม่สนวนไดจสนวนขส่ยท่่มำใชจบริงำรัำงส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต   ปรถั ำปี
าบปรถมำณ ื.ึ.2564 ทก้าน่้ขื่้นท ำใหจทรำบรถดกบคุณภำืงำรใหจบริงำรตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำ
ตนนกงนน ขตต 1 ปีาบปรถมำณ 2564 ขื่้นน ำผลท่่ไดจัำงงำรึกงาำ ไปขป็นกนวทำาในงำรปรกบปรุา กลถ กืฒนำรถบบงำร
ใหจบริงำรตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่ง่ำร กึงาำปรถถม กึงาำตนนกงนน ขตต 1 ใหจม่คุณภำืกลถสรจำาควำม กืาืนใัใหจงกบผูจมำรกบ
บริงำรมำงตก้น  

 

           ส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถม กึงาำตนนกงนน ขตต   
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้รกิาร 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี 2564 

*********************************************************************** 
 
 ส่วนที่ 1 บทน า 

งำรใหจบริงำรตนาภำครกฐท่่ม่คุณภำื ขป็นสิ่าท่่สถทจนนสมรรถนถตนางำรปฏิบกติาำน งำรใหจบริงำรขื่้นตนบสนนา
ควำมตจนางำรตนาปรถชำชนท่่ขป็นลูงคจำผูจรกบบริงำรตนาหนนวยาำนภำครกฐ ภำยใตจรำงฐำนตนางำรบริหำรรำชงำรหร้นงำร
บริหำราำนภำครกฐ ตำมกนวควำมคิดงำรักดงำรภำครกฐกนวใหมน (New public management-NPM) ท่่รถบบรำชงำรตนา
หลำยปรถขทึ รวมทก้าปรถขทึไทยรกบมำขป็นงรถบวนงำรทกึน์ในงำรตกบขคล้่นนงำรักดงำรรถบบาำนภำครกฐ ในชนวาหลำยปี 
ท่่ผนำนมำ ตำมกนวคิดน่้ นนงัำงกนวทำางำรปรกบปรุาสมรรถภำื กลถงำรยงรถดกบง ำลกางำรผลิตตนาหนนวยาำนภำครกฐ ซก่า
ม่มตินยูนท่่งำร กืฒนำทรกืยำงรบุคคล (Human resource development) กลถม่งำรใชจปรถโยชน์ัำงภำคขนงชนใหจมำง
ตก้น โดยงำรักดงำรภำครกฐกนวใหมนนก้น ม่มิติส ำคกญปรถงำรหนก่าท่่ใหจควำมส ำคกญตนนงำรใหจบริงำรปรถชำชน (Public 
service orientation) ท่่ มุนาขนจนคุณภำืงำรใหจบริงำรปรถชำชนท่่ขป็นลูงคจำ ผูจมำรกบบริงำรัำงหนนวยาำนภำครกฐ ซก่าขป็น
ทก้า ปััขังชน กลถผูจปรถงนบงำรท่่ตจนาติดตนนสกม กืนธ์ งกบหนนวยาำนภำครกฐ โดยขฉืำถนกบัำงชนวางลำา ทึวรรา ื.ึ.
2540-2550 ท่่รกฐบำลหลำยสมกยตนาปรถขทึไทย ตนำาไดจใหจควำมส ำคกญงกบงำร กืฒนำคุณภำืงำรบริหำรักดงำรภำครกฐ 
บริบทตนางำรืกฒนำคุณภำืงำรใหจบริงำร ในฐำนถท่่ขป็นขร้่นานกนคำบขง่่ยวงกบบทบำทภำรงิังำรใหจบริงำรสำธำรณถตนา
หนนวยาำนภำครกฐ  

หลกาัำงรกฐธรรมนูญกหนารำชนำณำักงรไทย ฉบกบปี 2560 ซก่าขป็นรกฐธรรมนูญฉบกบท่่ 20 ตนาปรถขทึไทย 
ปรถงำึใชจสิ่าท่่คณถรกงาำควำมสาบกหนาชำติ (คสช.) ัถตกบขคล้่นนนกบตนนัำงน่้ค้น “งำรปฏิรูปปรถขทึ” กลถงำรักดท ำ
ยุทธึำสตร์ชำติ ซก่ารถบบรำชงำรขป็น  งลไงท่่ม่งำรขร่ยงรจนามำนำน ใหจ ม่งำรปฏิรูป ขื่้นยงรถดกบใหจงำรติดตนนหนนวยาำน
รำชงำรม่ควำมสถดวงรวดขร็ว กลถปรถหยกดขาิน มำงตก้น ทนำมงลำาควำมคำดหวกาวนำงำรปฏิรูป ัถท ำใหจตจำรำชงำรขตจำใัใน
ควำมขด้นดรจนนตนาปรถชำชนมำงตก้นดจวย โดยงำรปรกบปรุาคุณภำืงำรใหจบริงำรขป็นยุทธึำสตร์หนก่าท่่ส ำคกญตนางำร

กืฒนำรถบบรำชงำรไทย ท่่ง ำหนดใหจทุงสนวนรำชงำรตจนาด ำขนินงำร โดยขริ่มมำตก้ากตนปี ื.ึ. 2547 ง ำหนดใหจลดตก้นตนน 
กลถรถยถขวลำงำรปฏิบกติรำชงำรลา 30-50% ซก่างำรปรกบปรุารถบบงำรบริงำรท่่ผนำนมำ สนวนรำชงำรสำมำรถปรกบปรุาใหจม่
ปรถสิทธิภำื มำงตก้น กตนยกาไมนตนบสนนางกบควำมตจนางำรตนาผูจรกบบริงำรนยนำากทจัริา ส ำนกงาำนคณถงรรมงำร กืฒนำ
รถบบรำชงำรไดจท ำงำรส ำรวัควำมคิดขห็น กลถควำมคำดหวกาตนาปรถชำชน ตนนงำร ใหจบริงำรภำครกฐไทย ืบวนำ 
ปรถชำชนม่ควำมขห็นวนำ ควร กืฒนำขัจำหนจำท่่ใหจม่ัิตบริงำร รจนยลถ 13.90 ขื่ิมัุดหร้นชนนาทำางำรใหจบริงำรในรูปกบบ
งำรใหจบริงำรขบ็ดขสร็ั (One stop service) รจนย ลถ 11.00 น ำนวกตงรรมหร้นขทคโนโลย่ขตจำมำสนกบสนุนงำรใหจบริงำร 
รจนยลถ 10.40 ลดตก้นตนนงำรใหจบริงำร รจนยลถ 10.20 ขื่ิมชนนาทำางำรใหจบริงำรใหจทก่วถกา รจนยลถ 9.90 กลถ ลดรถยถขวลำ
งำรใหจบริงำร 8.80 ขป็นตจน นนงัำงน่้ภำคธุรงิั กลถปรถชำชนยกากสดาควำมคิดขห็นวนำ ปัญหำหลกงตนาาำนบริงำรภำครกฐ
ค้น 1) ตำดควำมชกดขันขง่่ยวงกบตกน้ตนนท่่ซกบซจนน 2) ไมนสถดวงขืรำถตจนาติดตนน หลำยหนนวยาำนกลถตจนามำดจวยตนขนา 3) 
ตนตจนมูล/ขนงสำรั ำนวนมำงท่่ภำครกฐม่นยูนกลจว  4) บริงำรใชจขวลำนำน กลถตำดงรนบขวลำท่่ชกดขัน 5) ติดตำมสถำนถไดจ
ยำง 6) ตำดงำรป้นางกนควำมขส่่ยาตนน งำรทุัริต ดกานก้นักาขงิดยุทธึำสตร์งำร กืฒนำรถบบรำชงำรไทย ื.ึ. 2556-2561
ตก้น โดยยุทธึำสตร์ ท่่ 1ค้น งำรสรจำาควำมขป็นขลิึในงำรใหจบริงำรปรถชำชน ภำครกฐตจนาสำมำรถตนบสนนาตนนสกาคม กลถ
ควำมตจนางำรตนาปรถชำชนท่่หลำงหลำยไดจนยนำาม่คุณภำื โดยงำร กืฒนำงรถบวนงำรท ำาำน ทก้ารูปกบบงำรขตจำถกา
บริงำร รถยถขวลำ ตก้นตนนงำรใหจบริงำร คุณภำืตนาบริงำรท่่สนามนบ ควำมโปรนาใส กลถคนำใชจันำยในงำรตนรกบบริงำร ขื่้น
งำรสนามนบบริงำรท่่ขป็นท่่ยนมรกบไดจมำตรฐำน 
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ส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ในฐำนถนาค์งรภำครกฐท่่ใหจบริงำรสกาคมดจำนงำรึกงาำ 
ไดจด ำขนินงำรปรกบปรุากลถ กืฒนำคุณภำืงำรใหจบริงำรกงนตจำรำชงำรครู บุคลำงรทำางำรึกงาำกลถปรถชำชนทก่วไปท่่มำ
ติดตนนรำชงำร โดยง ำหนดขป็นสโลกงนวนำ “สืป.ตนนกงนน ขตต 1 ตจนาขป็นหนก่าดจำนคุณภำื งำรบริงำรกลถงำร
ปรถสำนาำน”  ัำงนก้นม่งำรืกฒนำรถบบงำรใหจบริงำรกลถบุคลำงรผูจปฏิบกติาำนดจำนน่้มำนยนำาตนนขน้่นา  โดยในปี 2564 ไดจ
ท ำงำรส ำรวัควำม กืาื นใั ในงำรใหจบริงำรตนาหนนวยาำน ขื ้่นัถไดจน ำผลงำรึกงาำมำ กืฒนำคุณภำืงำรใหจบริงำรตนานาค์งรใหจด่ยิ่าตก้น
ตนนไป 

 
วัตถุประสงค์  

ขื่้นึกงาำรถดกบควำม กืาืนใัในงำรใหจบริงำรตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำร กึงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ตนบขตตดจำนขน้้นหำกลถรถยถขวลำ  
    1.1 ขน้้นหำ งำรึกงาำในครก้าน่้ ึกงาำคุณภำืงำรใหจบริงำร ตำมกนวคิดทฤาฎ่ตนา  Parasuraman et al. 

(1990)  ใน 5 ดจำน ไดจกงน 
      1) ควำมขป็นรูปธรรมตนาบริงำร (Tangibility)  
      2) ควำมขช้่นถ้นไวจวำาใัไดจ (Reliability)  
      3) งำรตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำร (Responsiveness)  
      4) งำรใหจควำมขช้่นมกนตนนผูจรกบบริงำร (Assurance)  
      5) งำรรูจักงกลถขตจำใัผูจรกบบริงำร (Empathy)  
   1.2 รถยถขวลำ งกนยำยน 2564 
2. ตนบขตตดจำนปรถชำงรกลถงลนมตกวนยนำา  ุ  
   2.1 ปรถชำงร ปรถชำงรท่่ใชจในงำรึกงาำครก้าน่้ ไดจกงน ตจำรำชงำรครูกลถบุคลำงรทำางำรึกงาำ ท่่ปฏิบกติาำนใน

สกางกดส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ปีาบปรถมำณ 2564  
   2.2 งลุนมตกวนยนำาค้น ตจำรำชงำรครูกลถบุคลำงรทำางำรึกงาำ ท่่ปฏิบกติาำนในสกางกดส ำนกงาำนขตตื้้นท่่

งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ปีาบปรถมำณ 2564  ท่่ตนบกบบสนบถำมผนำนรถบบนนนไลน์โดยใชจ google 
form  รถหวนำาวกนท่่ 1-30 งกนยำยน 2564  ั ำนวน 315 คน 

3. ตนบขตตดจำนตกวกปร  
   3.1 ตกวกปรตจน ไดจกงน   ลกงาณถสนวนบุคคล 3.1.1 ต ำกหนนาสำยาำนนำช่ื 3.1.2  ั ำนวนครก้าตนางำรขตจำรกบ

บริงำรท่่ขตตื้้นท่่ 
   3.2 ตกวกปรตำม ค้น ควำม กืาืนใัในงำรใหจบริงำร ตำมกนวคิดทฤาฎ่คุณภำืงำรใหจบริงำร ตนา 

Parasuraman, et al. (1990) ไดจกงน 3.2.1 ควำมขป็นรูปธรรมตนาบริงำร (Tangibility) 3.2.2 ควำมขช้่นถ้นไวจวำาใัไดจ 
(Reliability) 3.2.3 งำรตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำร (Responsiveness) 3.2.4 งำรใหจควำมขช้่นมกนตนนผูจรกบบริงำร 
(Assurance) 3.2.5 งำรรูจักงกลถขตจำใัผูจรกบบริงำร (Empathy) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.ผูจรกบบริงำร หมำยถกา ตจำรำชงำรครูกลถบุคลำงรทำางำรึกงาำ ท่่ปฏิบกติาำนในสกางกดส ำนกงาำนขตตื้้นท่่

งำร กึงาำปรถถม กึงาำตนนกงนน ขตต 1 ปีาบปรถมำณ 2564 ท่่มำติดตนนาำนทุงปรถขภทท่่ขตตื้้นท่่งำรึกงาำ 
2.ผูจใหจบริงำร  หมำยถกา บุคลำงรผูจปฏิบกติาำนทุงๆ ต ำกหนนาในส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน 

ขตต 1 ปีาบปรถมำณ 2564 
3.ควำม กืาืนใัในงำรใหจบริงำร หมำยถกา คุณลกงาณถหร้นคุณสมบกติโดยรวมตนางำรบริงำรท่่ส ำนกงาำนขตตื้้นท่่

งำร กึงาำปรถถม กึงาำตนนกงนน ขตต 1 บริงำรใหจงกบตจำรำชงำรครูกลถบุคลำงรทำางำรึกงาำท่่มำรกบบริงำร ในลกงาณถท่่
สรจำาควำม กืาืนใั กลถควำมปรถทกบใัใหจงกบผูจรกบบริงำร ซก่าม่ขงณฑ์ในงำรวกดค้น 1) ควำมขป็นรูปธรรมตนาบริงำร 
(Tangibility) 2) ควำมขช้่นถ้นไวจวำาใัไดจ (Reliability) 3) งำรตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำร (Responsiveness) 4) งำรใหจ
ควำมขช้่นมกนตนนผูจรกบบริงำร (Assurance) 5) งำรรูจักงกลถขตจำใัผูจรกบบริงำร (Empathy) 

4. ควำมขป็นรูปธรรมตนาบริงำร (tangibility) หมำยถกา ลกงาณถทำางำยภำืท่่ปรำงฏใหจขห็นถกาสิ่าน ำนวยควำม
สถดวงตนำาๆ นกนไดจกงน สถำนท่่ บุคลำงร นุปงรณ์ ขคร้่นาม้น ขนงสำรท่่ใชจในงำรติดตนนส้่นสำรกลถสกญลกงาณ์ รวมทก้า
สภำืกวดลจนมท่่ท ำใหจผูจรกบบริงำรรูจสกงวนำไดจรกบงำรดูกล หนวาใย กลถควำมตก้าใััำงผูจใหจบริงำร บริงำรท่่ถูงน ำขสนนนนงมำ
ขป็นรูปธรรมัถท ำใหจผูจรกบบริงำรรกบรูจถกางำรใหจบริงำรนก้นๆ ไดจชกดขันตก้น 

 5.ควำมขช้่นถ้นไวจวำาใัไดจ (reliability) หมำยถกา ควำมสำมำรถในงำรใหจบริงำรใหจตรางกบสกญญำท่่ใหจไวจงกบ
ผูจรกบบริงำร บริงำรท่่ใหจทุงครก้าัถตจนาม่ควำมถูงตจนา ขหมำถสม กลถไดจผลนนงมำขชนนขดิมในทุงัุดตนาบริงำร ควำม
สม่ ำขสมนน่้ัถท ำใหจผูจรกบบริงำรรูจสกงวนำบริงำรท่่ไดจรกบนก้นม่ควำมนนำขช้่นถ้น สำมำรถใหจควำมไวจวำาใัไดจ 

6.งำรตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำร (responsiveness) หมำยถกา ควำมืรจนมกลถควำมขต็มใัท่่ัถใหจบริงำร โดย
สำมำรถตนบสนนาควำมตจนางำรตนาผูจรกบบริงำรไดจนยนำาทกนทนวาท่ ผูจรกบบริงำรสำมำรถขตจำรกบบริงำรไดจานำย กลถไดจรกบควำม
สถดวงัำงงำรใชจบริงำร รวมทก้าัถตจนางรถัำยงำรใหจบริงำรไปนยนำาทก่วถกา รวดขร็ว 

7.งำรใหจควำมขช้่นมกนตนนผูจรกบบริงำร (assurance) หมำยถกา ควำมสำมำรถในงำรสรจำาควำมขช้่นมก่นใหจขงิดตก้นงกบ
ผูจรกบบริงำร ผูจใหจบริงำรัถตจนากสดาถกาทกงาถควำมรูจ ควำมสำมำรถในงำรใหจบริงำรกลถตนบสนนาควำมตจนางำรตนา
ผูจรกบบริงำรดจวยควำมสุภำื นุนมนวล ม่งริยำมำรยำทท่่ด่ ใชจงำรติดตนนส้่นสำรท่่ม่ปรถสิทธิภำืกลถใหจควำมมก่นใัวนำ
ผูจรกบบริงำรัถไดจรกบบริงำรท่่ด่ท่่สุด 

8.งำรรูจักงกลถขตจำใัผูจรกบบริงำร (Empathy) หมำยถกา ควำมสำมำรถในงำรดูกลขนำใัใสนผูจรกบบริงำรตำมควำม
ตจนางำรท่่กตงตนำาตนาผูจรกบบริงำรกตนลถคน 

9.หนนวยาำน  หมำยถกา ส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถม กึงาำตนนกงนน ขตต 1 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท ำใหจทรำบรถดกบคุณภำืงำรใหจบริงำรตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 

ปีาบปรถมำณ 2564 
2. ผลท่่ไดจัำงงำรึกงาำ สำมำรถน ำไปขป็นกนวทำาในงำรปรกบปรุา กลถ กืฒนำรถบบงำรใหจบริงำรตนาส ำนกงาำน

ขตตื้้นท่ง่ำร กึงาำปรถถม กึงาำตนนกงนน ขตต 1 ใหจม่คุณภำืกลถสรจำาควำม กืาืนใัใหจงกบผูจมำรกบบริงำรมำงตก้น 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตำรำาท่่ 1 ตจนมูลสนวนบุคคล  
 

ที ่ คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
1 ต าแหน่งสายงานอาชีพ 

1.1 ผูจบริหำรสถำนึกงาำ 
1.2 ตจำรำชงำรครูสำยาำนงำรสนน 
1.3 บุคลำงรทำางำร กึงาำ กลถน่้นๆ 

 
57 
152 
106 

 
18.09 
48.25 
33.66 

2 จ านวนครั้งของการเข้ารับบริการที่เขตพื้นที่ในปี 2564 
   2.1  นจนยงวนำ 5 ครก้า 
   2.2  5 – 10 ครก้า 
   2.3  มำงงวนำ 10 ครก้าตก้นไป 

49 
171 
95 

 
15.56 
54.29 
30.15 

ัำงตำรำาท่่ 1 ตจนมูลสนวนบุคคล  ดจำนต ำกหนนาสำยาำนนำช่ื ืบวนำ ผูจตนบกบบสนบถำมสนวนใหญนขป็นตจำรำชงำร
ครูสำยาำนงำรสนน คิดขป็นรจนยลถ 48.25 รนาลามำค้น บุคลำงรทำางำร กึงาำกลถน่้นๆ คิดขป็นรจนยลถ 33.66   ส ำหรกบ
ั ำนวนครก้าตนางำรขตจำรกบบริงำรท่่ขตตื้้นท่่ในปี 2564  ืบวนำ สนวนใหญนมำใชจบริงำรท่่ขตตื้้นท่่ ั ำนวน 5-10 ครก้า  คิดขป็น
รจนยลถ 54.29 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
1.คุณภาพการให้บริการในภาพรวม 
ตำรำาท่่ 2 ควำม กืาืนใัคุณภำืในภำืรวมทก้า 5 ดจำน   

 

ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

  ดจำนควำมขป็นรูปธรรมตนางำรใหจบริงำร   4.64 0.52 มำงท่่สุด 

2 ดจำนบริงำรท่ม่่ควำมขช้่นถ้นไวจวำาใัไดจ 4.73 0.55 มำงท่่สุด 

3 ดจำนงำรตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำร 4.86 0.47 มำงท่่สุด 

4 ดจำนงำรใหจควำมขช้่นมกนตนนผูจรกบบริงำร 4.82 0.50 มำงท่่สุด 

5 ดจำนงำรรูจักงกลถขตจำใัผูจรกบบริงำร 4.73 0.41 มำงท่่สุด 

 รวม 4.76 0.49 มากที่สุด 

 ัำงตำรำาท่่ 2 ืบวนำ ควำม กืาืนใัตนนคุณภำืตนางำรใหจบริงำรตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำ
ตนนกงนน ขตต 1 ปี 2564  โดยภำืรวมนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.76) ขม้่นืิัำรณำขป็นรำยดจำนืบวนำ ดจำนดจำนงำร
ตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำร ม่คนำขฉล่่ยสูาสุด นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.86) รนาลามำ ค้น ดจำนดจำนงำรใหจควำมขช้่นมกนตนน
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ผูจรกบบริงำร ม่คนำขฉล่่ยนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.82) สนวนดจำนท่่ม่คถกนนขฉล่่ยต่ ำสุดค้น ดจำนควำมขป็นรูปธรรมตนางำร
ใหจบริงำร นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.64) 
 
2.คุณภาพการให้บริการ รายด้าน 
1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 
ตำรำาท่่ 3 ควำม กืาืนใัคุณภำืดจำนควำมขป็นรูปธรรมตนางำรใหจบริงำร   

 

 

ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

  งำรใหจบริงำรท่่รวดขร็ว ฉกบไวกงนผูจมำรกบบริงำร 4.73 0.51 มำงท่่สุด 

2 ขัจำหนจำท่่ใหจบริงำรดจวยควำมสภุำืนนนนนจนม 4.67 0.53 มำงท่่สุด 

3 ใหจบรงิำรดจวยควำมหนวาใย ใสนใังกบผูจมำรกบบริงำร 4.63 0.55 มำงท่่สุด 

4 ใหจบริงำรไดจ ภำยในงรนบขวลำท่่ง ำหนด 4.56 0.58 มำงท่่สุด 

5 ใหจบริงำรดจวยควำมขสมนภำค ควำมขป็นงกนขนา กลถนบนุนน  4.62 0.55 มำงท่่สุด 

 รวม 4.64 0.52 มากที่สุด 

 ัำงตำรำาท่่ 3 ืบวนำ ควำม กืาืนใัตนนคุณภำืดจำนควำมขป็นรูปธรรมตนางำรใหจบริงำรตนาส ำนกงาำนขตต
ื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ปี 2564  โดยภำืรวมนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.64) ขม้่นืิัำรณำขป็นรำย
ตจนืบวนำงำรใหจบริงำรท่่รวดขร็ว ฉกบไวกงนผูจมำรกบบริงำรม่คนำขฉล่่ยสูาสุด นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.73) รนาลามำ ค้น 
ขัจำหนจำท่่ใหจบริงำรดจวยควำมสุภำืนนนนนจนมนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.67) กลถใหจบริงำรดจวยควำมหนวาใย ใสนใังกบผูจมำ
รกบบริงำรนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.56) 

 
2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) 
ตำรำาท่่ 4 ควำม กืาืนใัคุณภำืดจำนบริงำรท่่ม่ควำมขช้่นถ้นไวจวำาใัไดจ  

 

ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

  ขัจำหนจำท่่ขตจำใัควำมตจนางำร ควำมคำดหวกาตนาผูจมำรกบบริงำร 4.80 0.53 มำงท่่สุด 

2 วกสดุ นุปงรณ์ม่ควำมทกนสมกย ขื่ยาืนตนนควำมตจนางำรตนาผูจม่รกบบริงำร 4.75 0.52 มำงท่สุ่ด 

3 ใหจบริงำรโดยยกดควำมตจนางำรตนาผูจมำรกบบริงำรขป็นส ำคกญ 4.81 0.48 มำงท่่สุด 
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ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

4 ขัจำหนจำท่่ใหจควำมชนวยขหล้น กนถน ำผูจมำรกบบริงำรนยนำาขตม็ใั 4.70 0.58 มำงท่่สุด 

5 ใหจบริงำรถูงตจนา ครบถจวน ไมนม่ตจนผิดืลำด 4.66 0.60 มำงท่่สุด 

6 ใหจค ำปรกงาำ กนถน ำกงนผูจรกบบริงำรนยนำาตราไปตรามำ 4.67 0.60 มำงท่่สุด 

7 ขคร้่นาม้นกลถกบบฟนร์มตนำาๆ ม่ควำมชกดขัน ขตจำใัานำย 4.75 0.57 มำงท่่สุด 

 รวม 4.73 0.55 มากที่สุด 

  
ัำงตำรำาท่่ 4 ืบวนำ ควำม กืาืนใัตนนตนนคุณภำืดจำนบริงำรท่่ม่ควำมขช้่นถ้นไวจวำาใัไดจตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่

งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ปี 2564  โดยภำืรวมนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.73) ขม้่นืิัำรณำขป็นรำยตจน
ืบวนำ ใหจบริงำรโดยยกดควำมตจนางำรตนาผูจมำรกบบริงำรขป็นส ำคกญ ม่คนำขฉล่่ยสูาสุด นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.81) 
รนาลามำ ค้น ขัจำหนจำท่่ขตจำใัควำมตจนางำร ควำมคำดหวกาตนาผูจมำรกบบริงำร นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.80) กลถวกสดุ 
นุปงรณม์่ควำมทกนสมกย ขื่ยาืนตนนควำมตจนางำรตนาผูจม่รกบบริงำร ขคร้่นาม้นกลถกบบฟนร์มตนำาๆ ม่ควำมชกดขัน ขตจำใัานำย 
นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.75) 

 
  3) ด้านการตอบสนองต่อผู้มารับบริการ (Responsiveness) 
  ตำรำาท่ ่5 ควำม กืาืนใัคุณภำืดจำนงำรตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำร  

 

ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

1 ขัจำหนจำท่่ใหจบริงำรไดจ ตำมท่่ง ำหนดหร้นปรถงำึไวจ 4.86 0.47 มำงท่่สุด 

2 ขัจำหนจำท่่สรจำาควำมมก่นใัวนำัถไดจรกบบริงำรท่่ด่ใหจกงนผูจรกบบริงำร 4.85 0.47 มำงท่่สุด 

3 ขัจำหนจำท่่ม่ควำมรนบรูจ ช ำนำญในาำนท่่ใหจบริงำร 4.84 0.49 มำงท่่สุด 

4 ขัจำหนจำท่่กัจาควำมงจำวหนจำหร้นกนถน ำขป็นรถยถๆ ตณถใหจบริงำร  4.88 0.46 มำงท่่สุด 

5 ขัจำหนจำท่่ใหจบริงำรขตม็ขวลำ ไมนขลนนไลน์หร้นส้่นนนนไลน์น่้นๆ ในตณถท่่
ใหจบริงำร 

4.87 0.45 มำงท่่สุด 

 รวม 4.86 0.47 มากที่สุด 
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ัำงตำรำาท่ ่5 ืบวนำ ควำม กืาืนใัคุณภำืดจำนงำรตนบสนนาตนนผูจมำรกบบริงำรตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำ
ปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ปี 2564 โดยภำืรวมนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.86) ขม้่นืิัำรณำขป็นรำยตจนืบวนำ
ขัจำหนจำท่่กัจาควำมงจำวหนจำหร้นกนถน ำขป็นรถยถๆ ตณถใหจบริงำร ม่คนำขฉล่่ยสูาสุด นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.88) 
รนาลามำ ค้น ขัจำหนจำท่่ใหจบริงำรขต็มขวลำ ไมนขลนนไลน์หร้นส้่นนนนไลน์น่้นๆ ในตณถท่่ใหจบริงำร นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =
4.87) กลถขัจำหนจำท่ใ่หจบริงำรไดจ ตำมท่่ง ำหนดหร้นปรถงำึไวจ นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.86) 

   4) การให้ความเชื่อมันต่อผู้รับบริการ (Assurance) 
   ตำรำาท่่ 6  ควำม กืาืนใัคุณภำืดจำนงำรใหจควำมขช้่นมกนตนนผูจรกบบริงำร  

 

ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

  ขัจำหนจำท่่ืรจนมกงจไตปัญหำตนาผูจมำรกบบริงำรขสมน 4.86 0.46 มำงท่่สุด 

2 สำมำรถไวจวำาใัใหจกงจปัญหำตนาผูจมำรกบบริงำรไดจ 4.81 0.52 มำงท่่สุด 

3 ใหจบริงำรดจวยควำมถูงตจนา ครบถจวน 4.83 0.49 มำงท่่สุด 

4 ผูจมำรกบบริงำรืกาืนใัในสถำนท่่กลถสิ่าน ำนวยควำมสถดวงในงำรมำรกบ
บริงำร 

4.82 0.48 มำงท่่สุด 

5 ผูจรกบบริงำรมค่วำมขช้่นมก่นในขัจำหนจำท่่ผูจใหจบริงำร 4.78 0.55 มำงท่่สุด 

 รวม 4.82 0.50 มากที่สุด 

 ัำงตำรำาท่ ่6 ืบวนำ ควำม กืาืนใัคณุภำืดจำนงำรใหจควำมขช้่นมกนตนนผูจรกบบริงำร ตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่
งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ปี 2564 โดยภำืรวมนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.82) ขม้่นืิัำรณำขป็นรำยตจน
ืบวนำขัจำหนจำท่่ืรจนมกงจไตปัญหำตนาผูจมำรกบบริงำรขสมน ม่คนำขฉล่่ยสูาสุด นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.86) รนาลามำ ค้น 
ใหจบริงำรดจวยควำมถูงตจนา ครบถจวนนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.83) กลถผูจมำรกบบริงำร กืาืนใัในสถำนท่่กลถสิ่าน ำนวย
ควำมสถดวงในงำรมำรกบบริงำร นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.82) 
 
 
    5) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) 
    ตำรำาท่่ 7 ควำม กืาืนใัคุณภำืดจำนงำรรูจักงกลถขตจำใัผูจรกบบริงำร  

 

ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

  ใหจบริงำรดจวยควำมขร่ยบรจนย ม่ปรถสิทธิภำื 4.64 0.43 มำงท่่สุด 

2 ชนวาขวลำใหจบริงำรขหมำถสม 4.67 0.48 มำงท่่สุด 
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ที ่

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

แปลค่า x  SD 

3 บริงำรดจวยขคร้่นาม้นท่่ทกนสมกย 4.77 0.45 มำงท่สุ่ด 

4 ใหจบริหำรดจวยควำมถูงตจนา รกงาำควำมลกบตนาผูจรกบบริงำร 4.77 0.45 มำงท่สุ่ด 

5 ใหจบริงำรในลกงาณถ one stop  service 4.81 0.27 มำงท่่สุด 

 รวม 4.73 0.41 มากที่สุด 

  
   ัำงตำรำาท่่ 7 ืบวนำ ควำม กืาืนใัคุณภำืดจำนงำรรูจักงกลถขตจำใัผูจรกบบริงำร ตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่

งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1 ปี 2564 โดยภำืรวมนยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.73) ขม้่นืิัำรณำขป็นรำยตจน
ืบวนำใหจบริงำรในลกงาณถ one stop  service ม่คนำขฉล่่ยสูาสุด นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.81) รนาลามำ บริงำรดจวย
ขคร้่นาม้นท่่ทกนสมกย กลถใหจบริหำรดจวยควำมถูงตจนา รกงาำควำมลกบตนาผูจรกบบริงำร นยูนในรถดกบมำงท่่สุด ( =4.77)  
 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 1.บุคลำงรม่งำรโนน ยจำย กลถปรกบขปล่่ยนบทบำทหนจำท่่  ซก่าบำาครก้านำัสนาผลตนนคุณภำืงำรใหจบริงำร 
 2.รถบบหร้นงรถบวนงำรใหจบริงำรบำางลุนมาำน ยกาลจำสมกย 
 3.สถำนท่่บำางลุนมาำนไมนสถดวงหร้นขหมำถสมในงำรใหจบริงำรผูจมำติดตนนรำชงำร 
 4.ตจนมูลสนวนใหญนตำมภำรงิัตนาส ำนกงาำนขตตื้้นท่่งำรึกงาำปรถถมึกงาำตนนกงนน ขตต 1  ยกานยูนในรูปขนงสำร 
(paper)  ท ำใหจงำรบริงำรม่ควำมลนำชจำ 
 

ข้อแสนอแนะ 
 1.ควร กืฒนำบุคลำงรผูจใหจบริงำร ใหจขป็นผูจท่่ม่คุณลกงาณถท่่ขหมำถสมในงำรใหจบริงำรนยนำาตนนขน้่นา ขชนน ม่ทกึนคติ 
ท่่ถูงตจนาในงำรใหจบริงำร ม่มิตรไมตร่ สำมำรถใหจบริงำรดจวยควำมรวดขร็ว ม่ควำมรูจในขร้่นาท่่ใหจบริงำรขป็นนยนำาด่ ม่ควำม 
สุภำื ม่ควำมขต็มนงขต็มใัชนวยขหล้น กลถใหจบริงำรดจวยควำมขสมนภำค 
 2.ควร กืฒนำงรถบวนงำร (Process) ัถตจนาขน้้นใหจขงิดควำมถูงตจนากมนนย ำ รวดขร็ว งำรใหจบริงำรกบบ 
ครบวาัรท ำใหจผูจใชจบริงำรสำมำรถขตจำถกาบริงำรไดจานำย ม่ควำมชกดขันตนาตจนมูลตนำา ๆ ขง่่ยวงกบงำรบริงำรท่่ส้่นใหจ 
ผูจใชจบริงำรไดจรกบทรำบ ม่งำรติดตำมผลงำรบริงำรในดจำนตนำา ๆ ขื่้นปรกบปรุาใหจขหมำถสมตนนไป 
 3.ควร กืฒนำสถำนท่่ (Place) กลถสภำืกวดลจนม ัถม่ควำมขหมำถสมตนนงำรใหจบริงำรท่่ัถชนวยใหจผูจรกบบริงำร 
ไดจรกบควำมสถดวงสบำย ควำมรวดขร็ว ท ำขงิดควำม กืาืนใักลถปรถทกบใัมำงตก้น 
 4.ควรืกฒนำรถบบใหจบริงำรตนานาค์งรผนำนรถบบนินขตนร์ขน็ตหร้นตจนมูลัำงาำนบริงำรกบบครบวาัรท่่ 
บกนทกงไวจซก่าม่ขคร้่นาคนมืิวขตนร์มำสนกบสนุนท่่ัุดใหจบริงำรท ำใหจงำรบริงำรขงิดควำมสถดวงรวดขร็ว โดยไมนั ำขป็นตจนา 
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ขส่ยขวลำคจนหำขนงสำรขื่้นตรวัสนบ กลถนนงัำงงำรใหจบริงำรัำงผูจใหจบริงำรขนากลจวผูจใชจบริงำรสำมำรถบริงำรตนขนา 
ไดจในงำรหำตจนมูลตนำาๆโดยม่งำรขตร่ยมสถำนท่่กลถคนมืิวขตนร์ไวจบริงำรน่งดจวย 

 
 


