
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

ค าชี้แจง เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการ  ของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป ว่ามีความพึงพอใจที่ได้รับบริการอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการทีด่ีต่อไปให้ได้มาตรฐาน โดยการท าเครื่องหมาย ⁄ ในช่องระดับความ พึงพอใจ ตามความ
คิดเห็นของท่าน ในหัวข้อดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 ค ำชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง   ให้ตรงกบัความเป็นจริง 
1. เพศ     ชาย    หญิง 
 
๒. ผู้รับบริกำร   ครูและบุคลากร 
    ผู้ปกครอง/บุคคลภายนอก 
 
ตอนที ่2  ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร 
 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้ำนที่ 1. ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี      
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ทุก
ประเด็น 

     

ด้ำนที่ 2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1. บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน   มีป้ายบอก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     

 2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย      
 3.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพ
งาน 

     

ด้ำนที่ 3. ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  1. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่
นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ 

     

  2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ
ให้บริการ 

     

3. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกับงานท่ีให้บริการ      
ด้ำนที่ 4. ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพให้บริกำร 
  1. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 

     



  2. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์      
  3. ภาพรวมจากการรับบริการ      
ด้ำนที่ 5. ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรในแต่ละส่วนงำน (ถ้ำม)ี 
  1. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วน
งาน 

     

  2. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทาง     
มิชอบ 

     

  3. ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่าง
สุภาพ 

     

 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
   **...ขอขอบคุณในกำรตอบแบบสอบถำม...** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

 
ตาราง ๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย ๒๑ ๓๕.๐๐ 
หญิง ๓๙ ๖๕.๐๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
ผู้รับบริการ   
ครูและบุคลากร ๔๙ ๘๑.๖๗ 
ผู้ปกครอง/บุคคลภายนอก ๑๑ ๑๘.๓๓ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 
 จากตาราง ผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ด้านประเภท
ผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นครู คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๗ 
 
ตาราง ๒  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานธุรการ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 

 S.D แปลผล 
ด้ำนที่ 1. ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี 4.70 0.46 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.60 0.50 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 4.63 0.49 มากที่สุด 
ด้ำนที่ 2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1. บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน   มีป้ายบอกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

4.73 0.45 มากที่สุด 

 2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.53 0.51 มากที่สุด 
 3.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน 4.68 0.47 มากที่สุด 
ด้ำนที่ 3. ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  1. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่นั่งส าหรับผู้มา
ใช้บริการเพียงพอ 

4.63 0.49 มากที่สุด 

  2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการ 4.63 0.49 มากที่สุด 



 3. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกับงานท่ีให้บริการ 4.73 0.45 มากที่สุด 
ด้ำนที่ 4. ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพให้บริกำร 
  1. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
ผิดพลาด) 

4.60 0.50 มากที่สุด 

  2. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 4.60 0.50 มากที่สุด 
  3. ภาพรวมจากการรับบริการ 4.70 0.46 มากที่สุด 
ด้ำนที่ 5. ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรในแต่ละส่วนงำน (ถ้ำม)ี 
  1. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน 4.78 0.42 มากที่สุด 
  2. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, 
ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทาง     มิชอบ 

4.68 0.47 มากที่สุด 

  3. ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ 4.73 0.45 มากที่สุด 
รวม ๔.๖๖ 0.35 มากที่สุด 

 
 
ผลการประเมิน 

  ผลการประเมินโครงการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.66 , S.D. = 0.35) เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก มากที่สุด คือ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการใน
แต่ละส่วนงาน และ น้อย ที่สุด คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  - 
 
 
 
 


