
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  

ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 

                      กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ เพื่อรำยงำนผลระดับควำมพึงพอใจที่มี
ต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำน ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรและ
ด้ำนบริหำรงำน อันเป็นกำรสะท้อนผลกำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้รับทรำบคุณภำพกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นและ
น ำผลกำรสอบถำมที่ได้มำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน และเพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำก
ยิ่งขึ้นตำมล ำดับในกำรน้ีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓  

              ขอขอบพระคุณผู้รับบริกำรทุกท่ำนทีให้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และขอเสนอแนะอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

เรื่อง    

ค ำน ำ สำรบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

 ๑.๑ หลักกำรและเหตุผล  

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ    

 ๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ ๑ 

                   ๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ๒ 

ส่วนที่ ๒ วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ๒.๑ ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 

 ๒.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ๒.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 ๒.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๒.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ๒.๖ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 ๒.๗ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ ๓ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

   ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 

ส่วนที่ ๔ สรุปและอภิปรำยผล 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ ๑ 

บทน ำ 

๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ เป็นหน่วยงำนที่จัดต้ังขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ..ศ. ๒๕๔๖ รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำชั้น
พื้นฐำน    ของโรงเรียน ในเขตอ ำเภอตำกฟ้ำ อ ำเภอตำคลี  อ ำเภอท่ำตะโก อ ำเภอไพศำลี และอ ำเภอหนองบัว 
พันธะกิจ คือพัฒนำและส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้ รับกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ โดยผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้ เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะ
พื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำตนเองสู่คุณภำพระดับสำกล จึงได้ร่วมสนองนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้นพื้นฐำนว่ำด้วย  กำรให้หน่วยงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ 
พัฒนำระบบคุณภำพกำรท ำงำน โดยน ำ ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ IOS 900๑ : ๒00๘   มำใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบกำรท ำ งำนเพื่อเป็นกำรขี้ถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรให้บริกำรของ หน่วยงำน
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓     

 จำกแนวทำงข้ำงต้นเมือพิจำรณำกำรบริหำรกำรศึกษำ จะเห็นได้ว่ำเป็นกิจกรรมที่มีควำมส ำคัญ
ยิ่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ จะต้องให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (หนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำว) เพื่อให้กำรจัด
กำรศึกษำด ำเนิน ไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังน้ันจึงมีควำมจ ำ เป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรศึกษำควำมพึงพอใจ
คุณภำพกำร ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ เพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไปสู่กำร
พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส ำคัญ ส ำหรับผู้บริหำร บุคลำกรผู้ที่
สนใจ และ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรต่อไป 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษำควำมหึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ 

    ๒. เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะ และน ำมำเป็นแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
บริหำรจัดกำร ตลอดจนกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ ให้
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 ๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ๑.3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต จ ำนวน 195 โรงเรียน 1  สำขำ 

   ๑.3.2 ขอบเขตเน้ือหำ ศึกษำควำมพึงพอใจกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำรด้ำน
งบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๓ 

 



 ๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ท ำให้ทรำบระดับควำมหึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ ที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตฟื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ 

  2. สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนกำรให้บริกำรต่ำง 1 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 
เขต ๓ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 

ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำร 

                   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๒ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำก
กลุ่มตัวอย่ำง โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 

๒.1 วิธีกำรด ำเนินงำน 

                   ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ได้ด ำเนินกำร ดังน้ี 

๒.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

                   ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๓ จ ำนวน ๑๙๙ โรง ๓ สำขำกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรศึกษำในคร้ังน้ี ได้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ จ ำนวน 
๓๑๐ คน 

๒.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

                    เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท ำแบบสอบถำมควำมหึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มี
ต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ จ ำนวน ๑ ฉบับ มีลักษณะเป็น
แบบตรวจ รำยกำร (Check List) ในส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๒ ดังน้ี 

                                   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 

                                   ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

                                   ส่วนที่ ๓ ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร 

๒.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

                                  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรส ำรวจควำมหึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต  ด ำเนินกำรโดยให้โรงเรียนเข้ำมำกรอกแบบสอบถำมควำมหึงพอใจหน้ำ
เว็บไซด์ของส ำนักงำนเจตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ 

๒.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

                    ได้วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงสถิติ ดังน้ี 

                             ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม ใช้สถิติควำมถี่ร้อยระและน ำเสนอ
ในตำรำงประกอบกำรหรรณนำแบบควำมเรียน 

                            ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับควำมหึงพอใจของผู้รับบริกำร ใช้สถิติค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนน้ ำเสนอในตำรำงประกอบกำรพรรณนำแบบควำมเรียง 

                            ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับควำมหึงพอใจต่อกำรบริหำร ใช้สถิติค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนน ำเสนอในตำรำงประกอบกำรพรรณนำแบบควำมเรียง 

 



๒.6 เกณฑ์กำรให้คะแนน เป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ ๕ ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ ำหนักคะแนนดังน้ี 

                              ระดับควำมพึงพอใจ คำมหมำยของระดับควำมพึงพอใจ 

                                   ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด    หมำยถึง 5 

                                   ระดับควำมพึงพอใจมำก          หมำยถึง 4 

                                   ระดับควำมพึงพอใจป่ำนกลำง   หมำยถึง 3 

                                   ระดับควำมพึงพอใจน้อย          หมำยถึง 2 

                                  ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      หมำยถึง 1                              

              แล้วน ำข้อมูลที่ใต้จำกกำรแปลควำมหมำยมำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
จำกน้ันน ำค่ำเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ดังน้ี 

                      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐0 - ๑.๔๙ หมำยถึง มีระดับ น้อยที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมำยถึง มีระดับ น้อย 

ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมำยถึง มีระดับ ปำนกลำง 

ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมำยถึง มีระดับ มำก 

ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง ๔.๕๐ - ๕.00 หมำยถึง มีระดับ มำกที่สุด๒.๗ สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 

๑. ร้อยละ (Percentage) 

๒. ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

๓. ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

 1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

          ๑.๑ ขั้นวำงแผน (Plan) 

                 ๑.๑.๑ ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๓ 

๑.๑.๒ ศึกษำ เอกสำร หนังสือและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๓ ประชุมวำงแผนภำยในกลุ่ม 

๑.๑.๔ ประสำนผู้เกี่ยวข้อง 

๑.๒ ขั้นด ำเนินกำร(Do) 

๑.๒.๑ จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไห้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 



ครูผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ โดย
ก ำหนดประเด็นกำรประเมินควำม พึงพอใจตำมกำรกิจหลัก ๕ ต้ำน ได้แก่ ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนบริหำรงำน 

                    ๑๒.๒ เก็บรวบรวมแบบส ำรวจที่ผู้รับบริกำรกรอกข้อมูลแล้ว จำกสถำนศึกษำในสังกัด 
และทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ 

         ๑.๓ ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 

๑.๓.๑ วิเครำะห์ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกำรให้บริกำร 

๑ ๓.๒ สรุป รำยงำนผลควำมพึงพอใจ เพื่อน ำไปปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 

                   ๑.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนำ (Action) 

                     น ำผลกำรประเมินกิจกรรมไปวำงแผนพัฒนำกิจกรรมในปีต่อไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



สว่นที่ ๓ 

 

                    ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
กระบวนกำรบริหำรงำน ๔ ด้ำนไห้แก่ด้ำนวิซำกำร ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
บริหำรงำนทั่วไป ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ ด ำเนินกำรโดยใช้
แบบสอบถำมจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรำกฏ ตังน้ี 

ตอนที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำมำตอบแบบควำมพึงพอใจ 

                      เฉลี่ยอำยุ ผู้เข้ำมำตอบแบบควำมพึงพอใจ  อำยุระหว่ำง 21 - 40 ป ี 

                      ผู้ตอบแบบควำมพึงพอใจ  เป็นผู้ชำย จ ำนวน  51  คน   แบ่งเป็น 28.7 %  

 ผู้ตอบแบบควำมพึงพอใจ  เป็นผู้หญิง  จ ำนวน 177  คน   แบ่งเป็น 71.3 %  

 รวมผู้เข้ำตอบแบบควำมพึงพอใจ    จ ำนวน 228  คน  

ตอนที่ ๓.๒ ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

  ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร ประกอบด้วย ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนบุคคล ดังแสดงใน
ตำรำง ดังน้ี  

                                   ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด    จ ำนวน   8  เปอร์เซ็น 

                                   ระดับควำมพึงพอใจมำก          จ ำนวน   9 เปอร์เซ็น 

                                   ระดับควำมพึงพอใจป่ำนกลำง   จ ำนวน   7 เปอร์เซ็น 

                                   ระดับควำมพึงพอใจน้อย          จ ำนวน   1 เปอร์เซ็น 

                                  ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      จ ำนวน   1 เปอร์เซ็น 

                                                    เฉลีย่มีควำมพึงพอใจ รวม 11 เปอร์เซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ ๔ 

สรุปและอภิปรำยผล 

 

                    กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ ด ำเนินกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง
ชั่วครำวในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ จ ำนวน 228 คน ขอบเขตเน้ือหำ
ของควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรกำรจัด กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 
ประกอบด้วย ควำมพึงพอใจในด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรทั่วไปเคร่ืองมือที่
ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ มีลักษณะเป็นแบบตรวจรำยกำร (Check List) 

                             จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรกำร ำรจัด กำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำน ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำรด้ำน
งบประมำณ ด้ำน บริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ดังแสดงในตำรำง ดังน้ีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ตำมกระบวนกำร
บริหำรงำน ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิซำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจของสู้ให้บริกำร ประกอยด้วย ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรด้ำนอ ำนวยควำมสะดวก 
ต้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำรผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำรบริกำร ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต ๓ ได้แก่ ต้ำนอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำน
สวัสดิกำร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  ระดับควำมพึงพอใจมำก          จ ำนวน   9 เปอร์เซ็น  ระดับควำมพึงพอใจ
ป่ำนกลำง   จ ำนวน   7 เปอร์เซ็น ระดับควำมพึงพอใจน้อย          จ ำนวน   1 เปอร์เซ็น  ระดับควำมพึงพอใจ
น้อย จ ำนวน   1 เปอร์เซ็น เฉลี่ยมีควำมพึงพอใจ รวม 11 เปอร์เซ็น 

 


