
 

 

 

แบบรายงานการสำรวจความพึงพอใจมาใช้บริการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการสำรวจผู้มาใช้บริการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงาน บุคคล 
3. สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 8 
4. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุภัทรา  หงษาวัน 
5. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  - ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 

- จัดหาโปรแกรม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - งานการให้บริการด้านต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   -   บาท 
8. งบประมาณที่ใช้จริง - 
9. การดำเนินงาน  
 ❑ ยังไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว วนัที่ 30 กันยายน 2564 
10. ผลการดำเนินงาน 

1) ขั้นเตรียมการ (P) 
- มีแผนการจัดกิจกรรมปรากฏในแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

  - วางแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนางานด้านต่างๆ 
 2) ขั้นดำเนินการ (D) 
  - ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
  - แก้ไขปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 



3) ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล (C, A) 
  - ประเมินผลกิจกรรมและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการโรงเรตียนแม่ทาวิทยาคม 
จากกลุ่มตัวอย่าง 19 คน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
  ๑.๑ จำแนกตามเพศ  

เพศหญิง   16   คน   คิดเป็นร้อยละ  84.21 
  เพศชาย    3  คน    คิดเป็นร้อยละ  15.79 

แผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เมื่อจำแนกตามเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมแิสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำแนกตำมเพศ

เพศชาย เพศหญิง



1.2 จำแนกตามสถานภาพของผู้ประเมิน 
 ผู้บริหาร    1 คน    คิดเป็นร้อยละ 5.26 

คร ู 15 คน คิดเป็นร้อยละ  78.95 
บุคลากรทางการศึกษา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 
นักเรียน -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 
บุคคลภายนอกทั่วไป      - คน คิดเป็นร้อยละ  - 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เมื่อจำแนกตามสถานภาพ 

 

จากแผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นครู จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 บุคลากรทางการศึกษา 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.79 ผู้บริหารจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 
 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการงาน 
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ  ระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 
    ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 
    ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
    ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
    ระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 
 
 
 
 

จ ำแนกตำมสถำนภำพ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บุคคลภายนอกท่ัวไป



ตารางแสดงความพึงพอใจในการใช้บริการ 

จากตารางแสดงความพึงพอใจในการใช้บริการงาน ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.32 
 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ผู้ตอบแบบประเมินเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  - มีการแจ้งขั้นตอนการรับบริการที่ชัดเจน (1) 
  - ใช้ไลน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารทำให้ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้น (1) 
 

 จากผลการประเมินดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
 บรรลุผลตามแผน 
❑ ไม่บรรลุผลตามแผน เนื่องจาก .............................................................................................................. 

...................................................................................................... .............................................................................. 

............................................................................................................................. ....................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยมาก 
(1) 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ �̅� 
1. มีขั้นตอนหรือแบบฟอร์มในการให้บริการที่
ชัดเจน 5 26.32 10 52.63 4 21.05 0 0.00 0 0 4.05 
2. การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 5 26.32 8 42.11 6 31.58 0 0.00 0 0 3.95 
3. ผู้รบับริการไดร้ับงานท่ีมีคณุภาพ 8 42.11 11 57.89 0 0.00 0 0.00 0 0 4.42 
4. มีวัสดุครภุัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อการ
ให้บริการ 10 52.63 9 47.37 0 0.00 0 0.00 0 0 4.53 
5. มีวัสดุครภุัณฑ์ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 11 57.89 8 42.11 0 0.00 0 0.00 0 0 4.58 
6. มีการประชาสัมพันธ์งานธุรการและสาร
บรรณที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ 6 31.58 12 63.16 1 5.26 0 0.00 0 0 4.26 
7. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ให้บริการ 4 21.05 13 68.42 2 10.53 0 0.00 0 0 4.11 
8. ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการ
และสารบรรณในภาพรวม 7 36.84 11 57.89 1 5.26 0 0.00 0 0 4.32 



11. ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป 
 - ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
 - ซ่อมแซมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการที่หลากหลาย 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
        (นางสาวสุภัทรา  หงษาวัน)    

                 ผู้รับผิดชอบและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ................................................... 
        (นางสุจิลา  คติศิริกุญชร) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

           
 
ลงชื่อ................................................... 
             (นายสนั่น  สิงไผ่) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


