
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
------------------------------------------------- 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ได้จากการสุ่มตัวอย่างท าแบบ
ส ารวจของผู้รับบริการ จ านวน ๖๐ คน  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านัก
ฯ เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพเรียบร้อย เป็นกันเอง ยิ้มแย้ม เป็นมิตร  

๒. ผู้รับบริการมีความประสงค์อยากให้มีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการสร้าง อาชีพเสริมอีก หรือ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ น าไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริม  
 ๓. เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมอย่างต่อเนื่อง และให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือด้านการประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบในการสานตะกร้าหวายเทียม การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  
โดยการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้ารับ
บริการด้านวิชาการจากส านักฯ 
 ๔. ผู้รับบริการเสนอแนะให้ส านักฯ จัดให้มีกิจกรรมการเปิดตลาดขายสินค้าทางศิลปวัฒนธรรมส าหรับ
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
 

 
 



 

๒ 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ได้จากการสุ่มตัวอย่างท าแบบ
ส ารวจของผู้รับบริการ จ านวน ๖๐ คน  ไดผ้ลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น  ๓  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้รบับริการ 
ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 การก าหนดน้ าหนักของคะแนนของตัวเลือกแต่ละข้อ ก าหนดค่าน้ าหนักเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

ความพึงพอใจในระดับดีมาก   ให้คะแนน  ๕ คะแนน 
ความพึงพอใจในระดับมาก   ให้คะแนน  ๔ คะแนน 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง   ให้คะแนน  ๓ คะแนน 
ความพึงพอใจในระดับน้อย   ให้คะแนน  ๒ คะแนน 
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด   ให้คะแนน  ๑ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าร้อยละ (%) การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาพรรณนาความ   
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการของส านักฯ ที่ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับ  เพศ  ต าแหน่ง/
สถานภาพ และอายุ ได้ผลปรากฏตามตาราง ๑  ดังต่อไปนี้ 



 

๓ 
 

ตารางที่ ๑  จ านวน (คน) และร้อยละของผู้รับบริการของส านักฯ ที่ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตาม เพศ  
ต าแหน่ง/สถานภาพ และอายุ 

                N = ๖๐ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.เพศ   
   ชาย ๕ ๘.๓๓ 
   หญิง ๕๕ ๙๑.๖๗ 

รวม ๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ต าแหน่ง/สถานภาพ   
    ข้าราชการ/อาจารย์ - - 
    บุคลากรสายสนับสนุน - - 
    นักศึกษา ๕ ๘.๓๓ 
    บุคคลภายนอก ๕๕ ๙๑.๖๗ 

รวม ๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓. อายุ   
    ไม่เกิน ๒๐ ปี ๓ ๕.๐๐ 
    ๒๑ – ๓๐ ป ี ๕ ๘.๓๓ 
    ๓๑ - ๔๐ ป ี ๒๐ ๓๓.๓๔ 
    มากกว่า ๔๐ ปี ขึ้นไป ๓๒ ๕๓.๓๓ 

รวม ๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗  
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ และมีอายุ
มากกว่า ๔๐ ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อย ๕๓.๓๓ 

 

ตอนที่ ๒ การติดต่อขอใช้บริการ 
จากการศึกษาข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการของส านักเก่ียวกับช่องทางการติดต่อ และเรื่องที่รับบริการ  

มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๒  จ านวน (คน)  และ ร้อยละ ของช่องทางการติดต่อ และเรื่องที่รับบริการ     
                                    N = ๖๐ 

การติดต่อขอใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.ช่องทางการติดต่อ   
   ติดต่อด้วยตนเอง ๔๐ ๖๖.๖๖ 

   ผ่านโทรศัพท์/แฟกซ ์ ๖ ๑๐.๐๐ 

   ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗ ๑๑.๖๗ 



 

๔ 
 

การติดต่อขอใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

   จดหมาย/หนังสือราชการ ๗ ๑๑.๖๗ 

   อีเมล์ - - 

รวม ๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. การรับบริการ - - 

    เสื้อผ้าชุดการแสดง/อุปกรณ์การแสดง ๕ ๘.๓๓ 

    การใช้ห้องในการฝึกซ้อมการแสดง - - 

    การมาเยี่ยมชมส านักศลิปะและวัฒนธรรม - - 

    การใช้ฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเว็บไซต์ของส านักศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 
- - 

    หนังสือ/วารสาร/ข้อมลูด้านศลิปะและวัฒนธรรม - - 
    ได้รับการสนับสนุนชุดการแสดง - - 

    การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - 

    การเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดขึน้ ๕๕ ๙๑.๖๗ 

รวม ๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๒ พบว่าช่องทางการติดต่อของผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นการติดต่อด้วยตนเอง คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๖.๖๖ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๖๗  
 

ตอนที่  ๒  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แสดงไว้ในตารางที ่๓  
ตารางที่  ๓  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 

                     N = ๖๐ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจโดยรวม 
S.D. การแปลผล 

๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ    

๑.๑ ขั้นตอนการขอรับบริการมคีวามเข้าใจง่าย ไมซ่ับซ้อน ๔.๖๗ ๐.๖๐ ระดับดีมาก 

๑.๒ ใหบ้ริการตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว ๔.๖๕ ๐.๗๔ ระดับดีมาก 

๑.๓ มรีะบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ๔.๖๘ ๐.๕๖ ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ๔.๖๗ ๐.๖๓ ระดับดีมาก 

๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

๒.๑ เจ้าหน้าที่อธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ๔.๖๘ ๐.๖๖ ระดับดีมาก 
๒.๒ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ ๔.๗๒ ๐.๖๕ ระดับดีมาก 

๒.๓ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส และมีความเป็นกันเอง ๔.๗๕ ๐.๕๘ ระดับดีมาก 



 

๕ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจโดยรวม 
S.D. การแปลผล 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๔.๗๒ ๐.๖๓ ระดับดีมาก 

๓.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

๓.๑ มีวสัดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอยา่ง
เพียงพอ 

๔.๗๙ ๐.๕๑ ระดับดีมาก 

๓.๒ สถานท่ีให้บริการ สะอาด สภาพแวดล้อมด ี ๔.๗๘ ๐.๕๖ ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๗๙ ๐.๕๔ ระดับดีมาก 

๔.ด้านคุณภาพการให้บริการ    

๔.๑ ได้รบับริการตรงตามความต้องการ ๔.๗๕ ๐.๕๐ ระดับดีมาก 
๔.๒ ได้รบับริการอย่างมีคณุภาพ ๔.๖๘ ๐.๖๑ ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ๔.๗๒ ๐.๕๖ ระดับดีมาก 

๕. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม ๔.๗๐ ๐.๖๑ ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ๔.๗๒ ๐.๕๙ ระดับดีมาก 

 
สรุป                                                                                 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจคิดเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้ 
๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ ๔.๖๗ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ ๔.๗๒ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีมาก 
๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ ๔.๗๙ ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
๔. คุณภาพการให้บริการ ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ ๔.๗๒ ผลการประเมินอยู่

ในระดับดีมาก 
๕. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ ๔.๗๐๙ ผล

การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ ๔.๗๒ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 
ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพเรียบร้อย เป็นกันเอง ยิ้มแย้ม เป็นมิตร  



 

๖ 
 

๒. ผู้รับบริการมีความประสงค์อยากให้มีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมอีก หรือ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ น าไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริม  
 ๓. เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมอย่างต่อเนื่อง และให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือด้านการประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบในการสานตะกร้าหวายเทียม การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  
โดยการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้ารับ
บริการด้านวิชาการจากส านักฯ 
 ๔. ผู้รับบริการเสนอแนะให้ส านักฯ จัดให้มีกิจกรรมการเปิดตลาดขายสินค้าทางศิลปวัฒนธรรมส าหรับ
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 

  
 

 


