
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม  ปี ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ แปรผล 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร   
1.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 4.40 มาก 
2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว 4.42 มาก 
3.เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่  กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.30 มาก 
4. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า  หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.20  
ด้านกระบวนการ  ข้ันตอนการให้บริการ   
5. การให้บริการเป็นระบบและมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.40 มาก 
6. การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.50 มากท่ีสุด 
7. มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 4.40 มาก 
8.แบบฟอร์มเข้าใจง่ายสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.20 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
9. สถานท่ีต้ังโรงเรียนสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ 4.60 มากท่ีสุด 
10.เครื่องมืออุปกรณ์ ทันสมัยและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.50 มากท่ีสุด 
11.รับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ  เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น  แบบสอบถาม 

4.30 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ   
12. ได้รับการบริการท่ีตรงตามความต้องการ (ถูกต้อง ครบถ้วน  
ไม่ผิดพลาด) 

4.30 มาก 

13. ได้รับการบริการท่ีเป็นประโยชน์ 4.40 มาก 
รวม 4.30 มาก 

 
 
        กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
         โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

.................................................................... 
1. ผู้เข้ารับบริการติดต่องานกลุ่มบริหารงบประมาณในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
2. ผู้เข้ารับบริการติดต่อกลุ่มงานบริหารงบประมาณได้ทางช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
3. ผู้เข้ารับบริการติดต่องานใดในกลุ่มงานงบประมาณ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 
 



4. ความถ่ีในการติดต่องานในกลุ่มงานงบประมาณ (ครั้ง/เดือน) 

 
5. ผู้เข้ารับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของงานพัสดุจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
6. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

 
8. ความพึงพอใจต่อการให้บริการท้ังหมด 

 
9. ข้อแสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม  ปี ๒๕๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  สกลนคร 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ แปรผล 
การวางแผนและการก าหนดอัตราก าลัง 
1.สถานศึกษามีการวางแผนอัตราก าลังได้เหมาะสมกับสภาพดรงเรียน 4.41 มาก 
2.การประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังกับภารกิจของ
สถานศึกษา 

4.31 มาก 

3.จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

4.30 มาก 

4. ครูสอนตรงตามวิชาเอก 4.45 มาก 
รวม 4.37 มาก 

การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. การสรรหามีความยุติธรรมและโปร่งใส 4.43 มาก 
2. ครูและชุมชนมีความพึงพอใจในการสรรหาและคัดเลือก 4.40 มาก 
3. มีการจัดระบบสารสนเทศกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ 4.48 มาก 
4. การส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการแต่งต้ัง โอน ย้าย 4.45 มาก 

รวม 4.45 มาก 
การนิเทศและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคลากรอย่างเปิดเผยและท่ัวถึง 4.50 มากท่ีสุด 
2. การด าเนินการประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ 4.41 มาก 
3. การจัดท าทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 4.48 มาก 
4. การจัดท าค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนและบัญชีถือจ่าย 4.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 มาก 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้พ้นจากต าแหน่ง 
1. การแจ้งประกาศรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการให้เจ้าตัวทราบ 4.53 มาก 
2. การแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความดีความชอบ 

4.47 มาก 

3. การแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี
ความชอบให้ครูรับทราบ 

4.40 มาก 

รวม 4.47 มาก 
 
 

        กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
         โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
 



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

***************************************************************************************** 

โปรดให้ข้อมูลโดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับค าตอบท่ีท่านเลือก 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ เพศชาย ร้อยละ 48.75 เพศหญิง ร้อยละ 51.25 

2) อายุ อายุต่ ากว่า 20 ปีร้อยละ 70.83 อายุ 21 – 35 ปีร้อยละ 8.75 

3) อายุ 36 – 50 ปี ร้อยละ 10.42 อายุ51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 10 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  3.96 มาก 

2. มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน  4.08 มาก 

3. ให้บริการต่อผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  3.88 มาก 

4. บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  3.99 มาก 

ความพึงพอใจเฉล่ียด้านการบริหารจัดการ  3.98 มาก 

ด้านบุคลากร 

1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับความเป็นครู  4.20 มาก 

2. ปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ  3.99 มาก 

3. การพูดจากับนักเรียนและผู้ปกครองสุภาพเหมาะสม  4.06 มาก 

4. การติดต่อประสานงานกับนักเรียนหรือผู้ปกครองด้วยความเป็นกันเอง  4.00 มาก 

ความพึงพอใจเฉล่ียด้านบุคลากร  4.06 มาก 

ด้านอาคารสถานที่   
1. มีอาคารส่านักงานขนาดเหมาะสม กว้างขวาง เพียงพอต่อการให้บริการ  3.82 มาก 

2. ท่ีต้ังอาคารส่านักงานมีความเหมาะสม  3.95 มาก 

3. ความพึงพอใจเฉล่ียด้านอาคารสถานท่ี  3.89 มาก 

4. ความพึงพอใจเฉล่ียทุกด้าน  3.98 มาก 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
ด้านการบริหารจัดการ ความพึงพอใจเฉล่ีย 3.98 อยู่ในระดับ มากด้านบุคลากร ความพึงพอใจ 

เฉล่ีย 4.06 อยู่ในระดับ มากด้านอาคารสถานที่ ความพึงพอใจเฉล่ีย 3.89 อยู่ในระดับ มากความพึงพอใจ 

ท้ัง 3 ด้าน เฉล่ีย 3.98 อยู่ในระดับมาก 
จากการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

จากการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีดังนี้ 

1. อยากให้ห้องกิจการนักเรียนมีครูประจ าอยู่ตลอดเวลา 
2. ช่ืนชมครูท่ี ก ากับติดตามนักเรียนให้มีความประพฤติไปในทางท่ีดีขึ้น 



สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
…………………………………………………… 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการบริหารและ
การจัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

2. เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาและวิเคราะห์ผลเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไป 

2. วิธีการด าเนินงาน 
1. ศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน ภาระงาน และรายการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มงาน 
2. จัดท าแบบประเมินและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองหรือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม 
3. วิเคราะห์ประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ และน าผลท่ีได้ไปพัฒนาการให้บริการครั้งต่อไป 

3. กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป แบ่ง
ออกเปน็ 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่ง 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป จ านวน 10 ข้อ  
โดยก าหนดความพึงพอใจ คือ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 หมายถึง พึงพอใจมาก, 3 หมายถึง พึงพอใจ
ปานกลาง, 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย, และ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ด้วยค่าร้อยละ (%) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมร้อย
ละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

- มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีกรอกข้อมูล และตอบแบบความพึงพอใจ จ านวน 66 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 



6. ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงเรียนบงเหนือ 
วิทยาคม  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 สรุปค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร  1 1.52 
บุคลากรทางการศึกษา  8 12.12 
ผู้ปกครอง  2 3.03 
นักเรียน  55 83.33 
อื่นๆ  - - 

รวม 66 100 
จากตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 66 

คน โดยนักเรียนมีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 รองลงมาคือผู้ปกครอง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 และต าแหน่ง
ผู้บริหารมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการ 
เป็นจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจ 

หัวข้อ 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ที่มีความพึงพอใจ 
ระดับมากข้ึนไป 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การบริหาร 
และการบริการ 

66 - 3 45 8 10 18 27.27 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
บริหารและการจัดการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไปโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 66 คน จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ ท่ีมีความพึงพอใจต้ังแต่ระดับมากขึ้นไป จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.27 
 

 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการของ
ให้บริการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงเรียนบงเหนือวทิยาคม 

2. ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
3. โปรดระบุความพึงพอใจของท่านโดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที1่ ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้บริหาร    บุคลากรทางการศึกษา   
  ผู้ปกครอง       นักเรียน        อื่นๆ............................. 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

เร่ือง 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. จัดระบบข้อมูลระบบสารสนเทศ เช่ือมโยงท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน เป็นระบบใช้ง่าย
สะดวก 

     

2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
และสารสนเทศต่อสถานศึกษาและสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

     

3. ช่องทางในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง 

 

 

    

4. การจัดการแผนผังอาคารสถานท่ี และป้าย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

     

5. การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี  
ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น
ระเบียบสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

     

6. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7. การวางระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

     

8. การรับฟังความคิดเห็นของครู 
และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคคลอื่นท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

     

9. การประสานงานส่งเสริม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

 


