
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

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

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ
ในโรงเรียน จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบริการ คำพูดสุภาพ ยิ้มแย้ม ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านการตอบคำถามและการให้ข้อมูล ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านระยะเวลาการบริการ เพ่ือ
นำข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้ตอบสนองต่อ ผู้รับบริการของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 324 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 

ส่วนที่ 3 ความเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
ชาย 112 34.56 
หญิง 212 65.44 
รวม 324 100 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามอายุ 
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จากตารางและแผนภูมิวงกลมที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง
จำนวน 212  คน คิดเป็นร้อยละ 65.44  เพศชาย จำนวน 112  คน คิดเป็นร้อยละ 34.56  

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 10 ปี 0 0 

10-20 ปี 46 14.19 
20-30 ปี 102 31.48 
30-40 ปี 114 35.18 
40-50 ปี 57 17.60 

50 ปีขึ้นไป 5 1.54 
รวม 324 100 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามอายุ 

 
จากตารางและแผนภูมิที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี จำนวน 114 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.18 รองลงมาอายุ 20-30 ปี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 อายุ 40-50 ปี 
จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 อายุ 10-20 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 และน้อยที่สุดอายุ 
50 ปีขึ้นไป มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 
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ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 12 3.70 

มัธยมศึกษาตอนต้น 56 17.29 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 42 12.97 

ปริญญาตรี 129 39.81 
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 85 26.23 

รวม 324 100 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามการศึกษา 

 

จากตารางและแผนภูมิที ่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมาเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตีขึ้นไปจำนวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.23 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.97 และน้อยที่สุด คือ วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
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ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามสถานะผู้รับบริการ 

สถานะผู้รับบริการ จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
นักเรียน 153 47.22 

ผู้ปกครอง 96 29.62 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 48 14.82 

บุคลากรในโรงเรียน 23 7.10 
อ่ืนๆ 4 1.24 
รวม 324 100 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามสถานะผู้รับบริการ 

 
จากตารางและแผนภูมิที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นนักเรียน จำนวน 153 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.22 รองลงมาเป็นผู ้ปกครอง จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.62 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.82 บุคลากรในโรงเรียน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และ
ผู้รับบริการสถานะอ่ืนๆ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปร้อยละและค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

ความพึง 
พอใจด้านต่างๆ 

ระดับความพึงพอใจ รวม
ผู้ตอบ 
(คน) 

มาก ปานกลาง น้อย 

จำนวน
ผู้ตอบ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
ผู้ตอบ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
ผู้ตอบ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
คำพูด ที่สุภาพ ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส นุ่มนวล ไม่แสดงกิริยา
รังเกียจ 

319 98.45 5 1.55 0 0 324 

2. ความเอาใจใส่กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการ
ให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ 

310 95.67 14 4.33 0 0 324 

3. เจ้าหน้าที่ (ท่ัวไป) มีความรู้ 
ความสามารถ ในการ
ให้บริการ เช่น สามารถตอบ
คำถามและ ชี้แจงข้อสงสัยให้
คำแนะนำช่วย แก้ปัญหา มี
ข้อแนะนำเรื่องต่างๆ 

322 99.38 2 0.62 0 0 324 

4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ 
มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อ การติดต่อใช้บริการ 

302 93.20 22 6.80 0 0 324 

5. ความรู้ที่ได้รับ มีประโยชน์ 320 98.76 4 1.24 0 0 324 
รวมร้อยละ  97.10  2.90  0  

 

 

 

 



แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ 
(บ้านลาดตะเคียน) 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จาก
ตารางและแผนภูมิที่ 1 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคาพูดที่สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นุ่มนวล ไม่แสดงกิริยารังเกียจ ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 98.45 รองลงมาระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 1.55 

2.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ตอบแบบประเมิน มี
ความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.67 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
4.33 

3. เจ้าหน้าที่ (ทั่วไป) มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการเช่น สามารถตอบคาถามและชี้ แจงข้อ
สงสัยให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหา มีข้อแนะนาเรื่องต่างๆ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 99.38 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.62 

4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเป็น ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ผู้ตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 93.20 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
6.80 
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สรุปควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรโรงเรยีนไทยรฐัวิทยำ ๙๓ (บำ้นลำดตะเคียน)

มำก ปำนกลำง นอ้ย



5. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดในการนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 98.76
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.24 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาด
ตะเคียน) พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 
97.10 

ส่วนที่ 3 ความเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนให้ประชาชนทราบมากขึ้น 
2. ควรมีการติดป้ายให้ชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการมาติดต่อใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคยีน) 


