
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายบริหารท่ัวไป มีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังหมด  539 คน  
จ าแนกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 ผู้ปกครองนักเรียน 83 คน    
คิดเป็นร้อยละ 15.40  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56  ครูผู้สอน จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.23  เจ้าหน้าท่ี/ลูกจ้าง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 นักเรียนจ านวน 407 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.51 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก �̅� = 4.11 

ตาราง แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ         
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
จ านวนผู้แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ) 

แปลผล มากท่ีสุด มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 

1. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและน้ าท่ีเพียงพอ 40.6 35.8 21.7 1.48 0.37 4.15 มาก 

2. มีสนามกีฬา และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ 43.8 36.4 17.6 2.23 0 4.22 มาก 
3. มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการ 

38.4 36.9 21.7 2.78 0.19 4.11 มาก 

4. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณ 
โรงเรียน 

40.1 28.9 29.7 1.3 0 4.08 มาก 

5. มีส่ิงอ านวยความสะดวกเช่น ตู้น้ าด่ืม  สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ยานพาหนะ ฯลฯ ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

38.4 30.2 27.8 2.78 0.74 4.03 มาก 

6. โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาด าเนินการปรับปรุงการ
บริหารงานของโรงเรียน 

37.8 26.9 33.2 2.04 0 4.01 มาก 

7. โรงเรียนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 

39.1 28 28.8 4.08 0 4.02 มาก 

8. การให้ความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ 44.3 37.3 18.2 0.19 0 4.26 มาก 
9. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 36.5 38.4 25 0 0 4.12 มาก 
10. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 38.6 35.1 25.6 0.74 0 4.12 มาก 

จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายบริหารท่ัวไป พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
ล าดับแรกคือ การให้ความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ (�̅� = 4.26) ล าดับท่ีสอง มีสนามกีฬา และสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ (�̅� = 4.22) ล าดับท่ีสาม โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและน้ าท่ีเพียงพอ 
(�̅� = 4.15) 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริหารของฝา่ยบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บรกิาร
       ของฝ่ายบริหารท่ัวไป โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
       2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ 1 น้อยท่ีสุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก และ 5 มากท่ีสุด 
 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านโดยใส่เครื่องหมาย 🗸 ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
🗌 ผู้บริหาร   🗌 ครูผู้สอน   🗌 เจ้าหน้าท่ี/ลูกจ้าง 
🗌  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    🗌 ผู้ปกครองนักเรียน  🗌 อื่นๆ 

ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและน้ าท่ีเพียงพอ      

2. มีสนามกีฬา และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ      
3. มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

     

4. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณ 
โรงเรียน 

     

5. มีส่ิงอ านวยความสะดวกเช่น ตู้น้ าด่ืม  สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ยานพาหนะ ฯลฯ ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

     

6. โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานของ
โรงเรียน 

     

7. โรงเรียนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน      

8. การให้ความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ      
9. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน      
10. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา      

ข้อเสนอแนะ 
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