
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

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

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  ของโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 
2562  มีผลการประเมินดังนี้ 

 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 

  ประชาชนผู้มารับบริการ  ผู้ประสานงานโดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล  
จ านวน 50 คน 

 

2.ระยะเวลาด าเนินการ   

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2๕62 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือ การใช้ค่าร้อยละ     

 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2๕62  มีผลการประเมินดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 

 



ตารางท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

รวม 

2. อายุ 

  ต่ ากว่า  20  ปี  

  21 – 40    ปี  

  41 – 60   ป ี

 มากกว่า  60  ปี 

รวม 

3. ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา  

   มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.       

   มัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า 

   ปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี 

   รวม     

4. อาชีพ 

   เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 

   ผู้ประกอบการ 

  ประชาชนผู้รับบริการ 

  องค์ชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

    อ่ืน ๆ .............. 

                                 รวม 

 

31 

19 

50 

 

                    - 

9 

                   2๘ 

                   1๓                     

                    50  

 

- 

15 

23 

                   10 

                   2 

                  50 

 

                 18 

                  3 

                 ๒6 

                   1 

                   2 

                   50 

 

62 

                   38  

 

 

- 

18 

56 

26 

 

 

- 

30 

46 

20 

4 

 

 

36 

6 

52 

2 

4 



ตารางท่ี 2   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   โดยแสดงค่าร้อยละ 

 

ที ่    รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 
พอใจ
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

    
 

1 1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนหลักสูตรที่
เปิดรับสมัคร การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา เช่น มีประกาศ 
หรือป้ายประชาสัมพันธ์ 

8/16 % 37/74% 5/10%  

 

2 2. วิธีการ/ขั้นตอนในการรับสมัคร/ลงทะเบียน
เรียนสะดวก รวดเร็ว 

10/20% 35/76% 4/4%  
 

3 3.หลักสูตร และโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน 

8/16% 35/ 70% 7/14%  
 

4 4.วิธีการสอน/รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น มีการฝึกปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

9/18% 

  
36/72% 

5/10%  
 

5 5.สื่อ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม มี
ความหลากหลาย และเหมาะสม 

4/8% 39/ 78% 10/20%  
 

6 6.การวัดผลและการประเมินผลการเรียนของ
ผู้รับบริการ 

9/18% 35/70% 6/12%  
 

 

  

 

 

 

 

 



ที ่    รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 ๒.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

     

 7.เจ้าหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี 

7/14% 36/72% 7/14%  
 

 8.เจ้าหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 

5/10% 40/80% 5/10%  
 

 9.ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนในหลักสูตร/
โปรแกรมวิชาต่างๆ 

10/20% 37/74% 3/6%  
 

 10.ความเพียงพอของจ านวนครูผู้สอนในแต่ละ
หลักสูตร 

10/20% 35/70% 5/10%  
 

 11.เทคนิคและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของ
ครูผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ 

5/10% 36/72% 9/18%  
 

 12.ครูผู้สอนมีความเอาใจใส่การสอนและดูแล
นักเรียน 

6/12%  35/ 70% 9/18%  
 

 
3.ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      

 13.สถานที่ตั้งของโรงเรียนสะดวกในการเดินทาง
มาโรงเรียน 

10/20% 37/74% 3/6%  
 

 14.ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 9/18%  35/ 70% 6/12%   

 15.อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

6/12% 37/74% 7/14%  
 

 16.อุปกรณ์เครื่องมือ/คอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการ
เพียงพอ และทันสมัย 

10/20% 38/76% 7/14%  
 

 17.การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

10/20% 37/74% 3/6%  
 

 18.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น  าดื่ม โรงอาหาร 

10/20% 35/70% 5/10%  
 



ที ่ รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 19.ความสะอาดของสถานศึกษา และห้องสุขา โรง
อาหาร พร้อมทั งน  าดื่ม มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

10/20% 38/76% 7/14%  
 

 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

 20.ได้รับบริการการเรียนการสอนตรงกับความ
ต้องการ 

7/14% 36/72% 7/14%  
 

 21.ได้รับริการการเรียนการสอนที่คุ้มค่า คุ้ม
ประโยชน์ 

5/10% 40/80% 5/10%  
 

 22.ความรู้/ทักษะที่ได้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
คนดี และมีสุข 

10/20% 37/74% 3/6%  
 

 23.การให้บริการการเรียนการสอนโดยรวม 10/20% 35/70% 5/10%   

 5. ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพและความ
โปร่งใสในการให้บริการ 

    
 

 24.บุคลากรปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริการและความโปร่งใสในการให้บริการ 

7/14% 36/72% 7/14%  
 

 26.บุคลากรมีการให้ค าแนะน าและความโปร่งใสใน
การให้บริการ ค าปรึกษาท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

5/10% 40/80% 5/10%  
 

 27.โรงเรียนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและความ
โปร่งใสในการให้บริการ ให้ผู้รับบริการทราบ 

10/20% 37/74% 3/6%  
 

 28.โรงเรียนมีขั นตอนการให้บริการและความ
โปร่งใสในการให้บริการ ที่เหมาะสม 

10/20% 35/70% 5/10%  
 

 29.โรงเรียนมีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ รวมทั งแจ้งผลให้ทราบ
ด้วยความโปร่งใสในการให้บริการ 

5/10% 36/72% 9/18%  
 

 

 



จากตารางที่ 2  สรุปร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 14.94 

 ๔ ระดับความพึงพอใจมาก      คิดเป็นร้อยละ 73.17 

 ๓ ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ   1๒.70 

 ๑ ระดับความพึงพอใจน้อย      คิดเป็นร้อยละ  - 

 1 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 0.11 

 

6. สรุปผลการประเมิน 

  จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ระดับประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 

ปานกลาง 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร การให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรและแนะแนว
การศึกษา เช่น มีประกาศ หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

     

2. วิธีการ/ขั นตอนในการรับสมัคร/
ลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว 

     

3.หลักสูตร และโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
สนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

     

4.วิธีการสอน/รูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น มีการฝึกปฏิบัติงาน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

     

5.สื่อ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรม มีความหลากหลาย และเหมาะสม 

     

6.การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ของผู้รับบริการ 

     



ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 

ปานกลาง 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

7.เจ้าหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาด้วย
ความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี 

     

8.เจ้าหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

9.ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนใน
หลักสูตร/โปรแกรมวิชาต่างๆ 

     

10.ความเพียงพอของจ านวนครูผู้สอนใน
แต่ละหลักสูตร 

     

11.เทคนิคและทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ของครูผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ 

     

12.ครูผู้สอนมีความเอาใจใส่การสอนและ
ดูแลนักเรียน 

     

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

13.สถานที่ตั งของโรงเรียนสะดวกในการ
เดินทางมาโรงเรียน 

     

14.ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

     

15.อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
เหมาะสม เอื อต่อการเรียนการสอน 

     

16.อุปกรณ์เครื่องมือ/คอมพิวเตอร์/
ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และทันสมัย 

     

17.การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม 

     



ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 

ปานกลาง 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

18.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา 
น  าดื่ม โรงอาหาร 

     

19.ความสะอาดของสถานศึกษา และห้อง
สุขา โรงอาหาร พร้อมทั งน  าดื่ม มีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

     

ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 

20.ได้รับบริการการเรียนการสอนตรงกับ
ความต้องการ 

     

21.ได้รับริการการเรียนการสอนที่คุ้มค่า 
คุ้มประโยชน์ 

     

22.ความรู้/ทักษะที่ได้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นคนดี และมีสุข 

     

23.การให้บริการการเรียนการสอนโดยรวม      

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพและความโปร่งใสในการให้บริการ 

24.บุคลากรปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับบริการและความโปร่งใส
ในการให้บริการ 

     

26.บุคลากรมีการให้ค าแนะน าและความ
โปร่งใสในการให้บริการ ค าปรึกษาที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

     

27.โรงเรียนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และความโปร่งใสในการให้บริการ ให้
ผู้รับบริการทราบ 

     

28.โรงเรียนมีขั นตอนการให้บริการและ      



ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 

ปานกลาง 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

ความโปร่งใสในการให้บริการ ที่เหมาะสม 

29.โรงเรียนมีการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ รวมทั งแจ้งผลให้ทราบด้วย
ความโปร่งใสในการให้บริการ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


