
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 
การใช้งบประมาณ ประจำปี 2564  

................................ 
1. โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่อง ระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้ 
 ระดับ 5 ระดับ  ดังนี้   5  -  มากที่สุด   4  -  มาก    3  -  ปานกลาง    2 -  น้อย    1 -  น้อยที่สุด 
2. ข้อมูลพ้ืนฐาน สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ครู - 20  นักเรียน - 100 คน  ผู้ปกครอง - 80 คน ) 
  (  ) ผู้บริหาร  (  )  ครู  (  )  นักเรียนและบุคคลทั่วไป  (  ) ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป  

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 166 คน 13 คน 1 คน 

  

1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 169 คน 11 คน    
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 169 คน 11 คน    
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้ 
เป็นอย่างดี 

166 คน 14 คน    

2. ด้านการอำนวยความสะดวก 
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมีข้ันตอนที่เหมาะสม 169 คน 10 คน 1 คน 

  

2.2 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนเข้าใจง่าย 165 คน 13 คน 2 คน   
2.3 มีการให้บริการเป็นลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม 168 คน 11 คน 1 คน   
2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 168 คน 11 คน 1 คน   
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
3.1 สถานที่ตั้งโรงเรียนสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ 160 คน 20 คน 

   

3.2 เครื่องมือ/อุปกรณท์ันสมัยและทำให้เกิดความสะดวก 
มากขึ้น 

169 คน 11 คน    

3.3 รับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความ คิดเห็น 

165 คน 15 คน    

3.4 สิ่งที่ท่านได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ 169 คน 10 คน 1 คน   
4. ด้านผลจากการให้บริการ 
4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 

168 คน 12 คน 
    

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 167 คน 13 คน    



   
สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 

การใช้งบประมาณ ประจำปี 2564  
................................ 

1. โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่อง ระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้ 
 ระดับ 5 ระดับ  ดังนี้   5  -  มากที่สุด   4  -  มาก    3  -  ปานกลาง    2 -  น้อย    1 -  น้อยที่สุด 
2. ข้อมูลพ้ืนฐาน สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ครู - 20  นักเรียน - 100 คน  ผู้ปกครอง - 80 คน ) 
  (  ) ผู้บริหาร  (  )  ครู  (  )  นักเรียนและบุคคลทั่วไป  (  ) ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป  

   

ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าร้อยละ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร (92.22) (7.22) (0.56) 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว (93.89) (6.11)  
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ (93.89) (6.11)  
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี (92.22) (7.78)  

2. ด้านการอำนวยความสะดวก 
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมีข้ันตอนที่เหมาะสม (93.89) (5.55) (0.56) 

2.2 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนเข้าใจง่าย (91.67) (7.22) (1.11) 
2.3 มีการให้บริการเป็นลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม (93.33) (6.11) (0.56) 
2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล (93.33)  (6.11) (0.56) 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
3.1 สถานที่ตั้งโรงเรียนสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ (88.89) (11.11) 

 

3.2 เครื่องมือ/อุปกรณท์ันสมัยและทำให้เกิดความสะดวก 
มากขึ้น 

(93.89) (6.11)  

3.3 รับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ 
ความ คิดเห็น 

(91.67) (8.33)  

3.4 สิ่งที่ท่านได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ (93.89) (5.55) (0.56) 
4. ด้านผลจากการให้บริการ 
4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 

(93.33) (6.67) 
 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ (92.78) (7.22)  



 
สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 

การใช้งบประมาณ ประจำปี 2564  
................................ 

1. โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่อง ระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยใช้ 
 ระดับ 5 ระดับ  ดังนี้   5  -  มากที่สุด   4  -  มาก    3  -  ปานกลาง    2 -  น้อย    1 -  น้อยที่สุด 
2. ข้อมูลพ้ืนฐาน สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ครู - 20  นักเรียน - 100 คน  ผู้ปกครอง - 80 คน ) 
  (  ) ผู้บริหาร  (  )  ครู  (  )  นักเรียนและบุคคลทั่วไป  (  ) ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป  

   

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลรวมของค่าความถี่ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 167 12.5 0.5 

1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว    
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ    
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี    
2. ด้านการอำนวยความสะดวก 
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมีข้ันตอนที่เหมาะสม    

2.2 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนเข้าใจง่าย    
2.3 มีการให้บริการเป็นลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม    
2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล    
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
3.1 สถานที่ตั้งโรงเรียนสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ   

 

3.2 เครื่องมือ/อุปกรณท์ันสมัยและทำให้เกิดความสะดวก มากขึ้น    
3.3 รับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ 
ความ คิดเห็น 

   

3.4 สิ่งที่ท่านได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ    
4. ด้านผลจากการให้บริการ 
4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 

  
 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์    

 คะแนนรวม   835+50+1.5 =886.5 
 สรุปคะแนนเฉลี่ย   4.92 



 
สรุปเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

การใช้งบประมาณ ประจำปี 2564  
ค่าเฉลี่ย  แปลความหมาย 

 4.51-5.00 มากที่สุด 
 3.51-4.50 มาก 
 2.51-3.50 ปานกลาง 
 1.51-2.50 น้อย 
 0.00-1.50 น้อยที่สุด 
 

คะแนนรวม   835+50+1.5 =886.5 
      สรุปคะแนนเฉลี่ย   4.92 ดังนั้น คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.92 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าความถี่สะสม

มากท่ีสดุ

มากท่ีสดุ

ปานกลาง


