
 

 
รายงานผลความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
 

 
 

 

 
เอกสารกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 1/2563 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 



 

 

ก 

ค าน า 

 รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฉบับนี้เป็นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากการให้บริการ
ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อน ารายงานในระบบติดตามและ
ประเมินอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) การบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา(ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560) และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านท่ีร่วมตอบแบบสอบถามในการด าเนินงานครั้งนี้  
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รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ความเป็นมา 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ! (2552)1 ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ขอบใจ และพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจน
มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา(psychological) เกิดจากความต้องการ
การยอมรับ(recognition) การยกย่อง(esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่
อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกรท าในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้น             
อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราอัม มาสโลว์ 
และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Kotler,Philip and Gary Armstrong,2001) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์(Maslow’s theory motivation) อธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของ
ตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กับความต้องการท่ีส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะ
หมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการท่ีส าคัญท่ีสุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง 
เซ่น คนท่ีอดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะขึ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการ
ยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขึ้นได้รับความพึง
พอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขึ้นล าดับต่อไป 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ กล่าวว่าบุคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิด
พฤติกรรม ยังพบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิงบุคคล
จึงมีความฝืน พูนค าท่ีไม่ต้ังใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวม ท้ังก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 การจัดท ารายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตาม
กระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการรายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนท่ัวไปต่อ
การให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

วัตถุประสงค์การรายงาน 
 เพื่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามกระบวนการการบริการของกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอบเขตการรายงาน 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จ านวน 146 คน  
 2. เครื่องมือการศึกษา ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ                 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
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วิธีการด าเนินงาน 

 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 1.ประชากรท่ีศึกษา 
 2.ตัวแปรท่ีศึกษา 
 3.เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรท่ีศึกษา ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน และอื่น ๆ จ านวน 146 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามทาง Google from ท่ีส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ก าหนด ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยส่งหนังสือให้โรงเรียนในสังกัด
ตอบแบบสอบถามและแจ้งทางกลุ่มไลน์ Obec line ผู้บริหาร พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ท่ี www.nptedu.go.th/area1 โดยตอบแบบสอบถามผ่าน QR code 
ท่ีก าหนด 
 แบบสอบถาม 1 ฉบับ ฉบับละ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวมของส านักงาน 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามผ่าน google from จ านวน 146 คน 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel ค านวณหาค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 

ผลการด าเนินงาน 

 ตารางที่ 1 แสดงผลข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ล าดับท่ี ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 25 17.12 

2 ข้าราชการครู 85 58.22 

3 ข้าราชการบ านาญ 1 0.68 

4 ครูอัตราจ้าง 1 0.68 

5 บุคลากรทางการศึกษา 9 6.16 

6 ลูกจ้างประจ า 2 1.37 

7 ลูกจ้างช่ัวคราว 20 13.70 

8 ลูกจ้างเหมาบริการ 1 0.68 

9 บุคคลท่ัวไป 1 0.68 

10 บุคคลภายนอก 1 0.68 
รวม 146 100.00 

 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

ความพึงพอใจ 
ของผูรั้บบริการ 
ต่อการให้การ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
พึงพอใจระดับมากข้ึนไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 146 0 0 0 40 99 139 94.52 
2. ด้านเจ้าหน้าท่ีหรือ
บุคลากรท่ีให้บริการ 146 0 0 0 46 91 137 93.83 
3. ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในภาพรวมของ
ส านักงาน 146 0 0 0 85 51 136 93.15 

รวม 438 0 0 0 171 241 412 94.06 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 39.04 55.02     

 
 
 



 
 

๕ 

 ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
พึงพอใจระดับมากข้ึนไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

1.สามารถให้บริการตอบข้อ
หารือและการให้ค าปรึกษา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 146 0 0 6 99 41 140 95.89 
2.มีล าดับข้ันตอนการ
ให้บริการชัดเจนและมีความ
คล่องตัว 146 0 0 8 98 40 138 94.52 

3.การประสานงานขอรับ
บริการของเจ้าหน้าที่ไม่ยุ่งยาก 146 0 0 9 78 59 137 93.83 
4.ระยะเวลารอคอยในการ
รับบริการมคีวามเหมาะสม 146 0 0 9 97 40 137 93.83 

รวม 584 0 0 34 370 180 550 94.52 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 5.82 63.36 30.82     

 ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา   ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
พึงพอใจระดับมากข้ึนไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

1.ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 146 0 0 0 79 60 139 95.20 
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส 
แต่งกายเหมาะสม 146 0 0 0 78 58 136 93.15 
3.ความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 146 0 0 0 82 55 137 93.83 
4.ความสามารถ ตอบค าถาม
ชี้แจงสงสัย ให้ค าแนะน าได้
ตรงประเด็นของเจ้าหน้าท่ี 146 0 0 0 81 55 136 93.15 

รวม 584 0 0 0 80 228 548 93.83 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 13.70 39.04    



 
 

๖ 

 ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวมของส านักงาน 

ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในภาพรวมของ

ส านักงาน 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
พึงพอใจระดับมากข้ึนไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

1.การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกอาคารมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นสวยงาม 146 0 0 0 83 55 138 94.52 
2.ความสะอาดของสถานที่
ให้บริการ 146 0 0 0 79 61 140 95.89 
3.ความเพียงพอของสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น        
ที่น่ังคอยรับบริการ,ห้องน้ า 146 0 0 0 76 60 136 93.15 
4.บริเวณรอบส านักงานดู
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสม 146 0 0 0 62 48 130 89.04 

รวม 584 0 0 0 300 224 544 93.15 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 51.37 38.36    

 
ปัญหา อุปสรรค 
 
- 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การให้บริการควรมีความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 
2. ควรมีจุดบริการถ่ายเอกสาร เช่น ก.พ. 7 ส าหรับข้าราชการครู 
3. ควรจัดท าสถานท่ีจอดรถเพิ่มเติม เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ 

 
หมายเหตุ: 1. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาท่ีมาติดต่อประสานงาน และใช้
บริการ ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 
    2. กลุ่มงานผู้ให้บริการ / กลุ่มงานท่ีรับบริการ หมายถึง กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน               
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

QR Code แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
 

https://zhort.link/cqc 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zhort.link/cqc


 
 

 

 
 


