
 

 
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมบริหารทั่วไป 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 

 

ที่ ฝายงาน คาเฉลี่ย แปลผล 

1 การใหบริการหอประชุม 4.15 มาก 

2 การใหบริการ 

หองโสตทัศนศึกษา 
4.54 มากที่สุด 

3 การใหบริการรถยนต 4.67 มากที่สุด 

4 การใหบริการหองพยาบาล 4.18 มาก 

5 การใหบริการสารบรรณ 

และงานธุรการ 
4.12 มาก 

6 การใหบริการสวัสดิการ

อาหารและน้ำดื่ม 
4.19 มาก 

 

การแปลผล 

 ชวงคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  ความหมาย มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 ชวงคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  ความหมาย มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 ชวงคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  ความหมาย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  ความหมาย มีความพึงพอใจในระดับนอย 

 ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  ความหมาย มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 



 
 

แบบสรุปการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง 

ระดับความพึงพอใจ
น้อย 

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 

5.00-4.25 4.24-3.75 3.74-3.25 3.24-2.75 ต่่ากว่า 2.74 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ร้อยละ 75 - 84 ร้อยละ 65 - 74 ร้อยละ 55 - 64 ร้อยละ 54 ลงไป 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.72 94.36 มากที่สุด 

1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 4.65 93.03 มากที่สุด 
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.68 93.64 มากที่สุด 
1.3 ให้ความเสมอภาคตามล าดับ ก่อน – หลัง 4.82 96.36 มากที่สุด 
1.4 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 4.74 94.85 มากที่สุด 
1.5 การแจ้งกลับข้อมูลรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 4.70 93.94 มากที่สุด 
2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.71 94.12 มากที่สุด 

2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 4.67 93.33 มากที่สุด 
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจบริการ 4.71 94.24 มากที่สุด 
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 4.71 94.24 มากที่สุด 
2.4 ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.67 93.33 มากที่สุด 
2.5 บริการด้วยความเป็นมิตรเเละตอบค่าถามได้ชัดเจนเป็นประโยชน์ 4.77 95.45 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.71 94.24 มากที่สุด 
 

อ้างอิงแบบประเมิน  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- ประทับใจกับโรงเรียนมากค่ะ 
- ดีมากค่ะ 
- ขอให้พัฒนาต่อไป 
- เยี่ยมค่ะ 



 



 

 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564) 

 

 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.37 87.40 มากที่สุด 
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 4.32 86.40 มากที่สุด 
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.45 89.00 มากที่สุด 
1.3 ให้ความเสมอภาคตามลำดบัก่อน-หลัง 4.30 86.00 มากที่สุด 
1.4 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 4.42 88.40 มากที่สุด 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.59 91.80 มากที่สุด 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ 4.88 97.60 มากที่สุด 
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจบริการ 4.89 97.80 มากที่สุด 
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 4.51 90.20 มากที่สุด 
2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.34 86.80 มากที่สุด 
2.5 ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน ์ 4.33 86.60 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.48 89.60 มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม  
 - ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณครู 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมหรรณพาราม            
มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
 

ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด 

ระดับความพึง
พอใจมาก 

ระดับความพึง
พอใจปานกลาง 

ระดับความพึง
พอใจน้อย 

ระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด 

5.00 - 4.25 4.24 - 3.75 3.74 - 3.25 3.24 - 2.75 ต่ำกว่า 2.74 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ร้อยละ 75 - 84 ร้อยละ 65 - 74 ร้อยละ 55 - 64 ร้อยละ 54 ลงไป 



 

 

แผนภูมิการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

 



ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการประชุมเพ่ือมอบตัวนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 


