
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 
บทสรุป 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้้เล้ งเห้ นความสำค้ ญในการสร้้างจ ้ตสำน้ กในการปฏ้ บ้ ต้ ราชการโดยสุ้จร้ ต ให้้ย้ ดม ่นในหล้ กศ้ีลธรรม คุ้ณธรรม จร้ ยธรรม และจรรยาบรรณ 

ซ้ ่อตรง เท้ี่ยงธรรม เป้ นกลาง ไม่เล้ อกปฏ บ้ ต้  รวมถ งการ้ ปฏ้ บ ต้ ราชการอย้่างมีประส ้ทธ้ ภาพประส้ ทธ้ ผล ตอบสนองความต้้องการของประชาชน และมีความร้ บ ผ้ ดชอบต้่อ้ ส้ งคม 

โรงเรียนจ้ งได้้ก าหนดให้้มีการสำรวจความพ้ งพอใจของผ้ ้ร้ บบร การเกี่ยวก้ บการบร การตามภารก้ จหล้ ก และ้ความเช้ ่อม ่นเกี่ยวก้ บคุ้ณภาพของการใหบ้ร้ การของโรงเรียนต้ ้งแต้่ข น้ตอน

แรกถ งข น้ตอนสุ้ดท้้าย และจะนำผลการ้ส ารวจไปใชป้ระกอบการพ จารณาปร บปรงุงานบร การของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากย ง่ข ้นตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
1. ส ารวจความพ งพอใจของน กเรียน้ผ ้ปกครองน กเรียน้กรรมการสถานศ กษา้รวมท ้งบุคคลท ่วไปที่มา้ขอร บบร การจากโรงเรียน 

2. ส ารวจความเช้ ่อม ่นเกี่ยวก้ บคุ้ณภาพการใหบ้ร้ การของคร้ และบุ้คลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ โดย้ ให้้ความสำค้ ญก้ บความม้ีคุ้ณธรรม และจร้ ยธรรมตามวาระ

แห้่งชาต้  ด้้านจร้ ยธรรม ธรรมาภ้ บาล และการป้้องก น้การทุ้จร้ ตและประพฤต้ ม ชอบในภาคร ฐ 

ขอบเขตของการส ารวจ 
1. ประเด นในการส ารวจคร ง้นี้้ได้แก่ 

1.1 ความพ งพอใจเกี่ยวก บกระบวนการข ้นตอนการให้บร การ้ คร และบุคลากรที่ให้บร การ้ ส ่งอ านวยความสะดวก้ และคุณภาพของการ

ให้บร การต่างๆ้ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

1.2 ความเช้ ่อม้ ่นเก้ี้่ยวก้ บคุ้ณภาพการให้้บร้ การของคร้ และบุ้คลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่้โดยให้ความสำค้ ญก บความม้ีคุ้ณธรรม และจร้ ยธรรม ตาม

วาระแห้่งชาต้  ธรรมาภ บาล และการป้้องก นการ ทุ้จร้ ต้และประพฤต้ ม ชอบในภาคร ฐ 

2. แหล้่งข้อม ลในการสำรวจคร้ ้งน้ี้ ได้้แก่ 

2.1 แหล้่งข้้อม ้ลที่ใช้้ในการเก้ บรวบรวมข้้อม้ ล โดยใช้้แบบสอบถามก้ บน้ กเร้ียนช ้นประถมศ้ กษาปที้ี่ 1 ถ้ งช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีที่้6 ปกีารศ้ กษา 2564

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน  85  คน ผ้ ้ปกครองของน้ กเรียนช้ ้นอนุ้บาล  1 ถ้ ง ช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีที่้6 ปกีารศ้ กษา 2564  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จ านวน 126 คน คณะกรรมการ

สถานศ้ กษา จ านวน 9 คน บคุคลท้ ่วไป จ านวน 5 คน 



เคร  ่องม  อทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อม  ล คร ั้งน ี้ ได ้แก ่ 
1. แบบสอบถามความพ งพอใจในคุณภาพการให้บร การของโรงเรียนบ้านคลองสระ้แบบสอบถามฉบ บน้ใช้้สอบถามความพ งพอใจเกี่ยวก บคุ้ณภาพการให้บร้ การ ของโรงเรียนบ้าน

คลองสระ แบ้่งเป้ น 3 ตอน ด้ งน้ี้ 
ตอนท้ี่ 1 ข้อม ลส้่วนบคุคลของผ้ ้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้้วยคำถามปลายปิด จำนวน 3 ข้อ้ตอนท้ี่ 2 ความพ งพอใจในคุ้ณภาพการใหบ้ร้ การของโรงเรียน
บา้นคลองสระ แบ้่งเป้ น 5 ด้้าน ได้้แก่ 

- ความพ งพอใจต่อกระบวนการ/ข ้นตอนการให้บร การ 
- ความพ งพอใจต่อคร และบุคลากรที่ให้บร การ 
- ความพ งพอใจต้่อส้ ่งอ านวยความสะดวก 
- ความพ งพอใจต้่อคุ้ณภาพของการใหบ้ร้ การ 
- ความเช ่อม ่นเกี่ยวก บคุ้ณภาพการให้บร้ การ ตอนท้ี่ 3 ข้อเสนอแนะ

เพ ้่มเต้ ม 

ว ิธ ีการเก็บรวบรวมข้อม  ล 

การเก บรวบรวมข้้อม ลคร้ ้งน้ี้ดำเน นการโดยการใช้้แบบสอบถาม ซ ่งมีรายละเอียดด้ งน้ี้ 

1. การใช้้แบบสอบถาม โดยการส้่งแบบสอบถามความพ้ งพอใจในคุ้ณภาพการให้้บร การของโรงเร้ียนบ้านพรุใหญ่ สำหร บน้ กเรียนให้โรงเรียนแจกจ้่ายแก่

น ้กเรียนทุ้กคนในระด้ บช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีท้ี่ 1 ถ งช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีที่้6 ปีการศ้ กษา 2564 จ านวน 85 คน และเม ่อน กเรียนตอบแบบสอบถามแล้้วให้้ใส้่กล้่อง

เพ ่อรวบรวมส้่งค้ น 

2. การใช้้แบบสอบถาม ส าหร บผ้ ้ปกครอง กรรมการสถานศ้ กษา และบคุคลท้ ้่วไป โดยให้ทางโรงเร้ียนน้ ดหมายผ้ ้ให้ข้้อม ล กำหนดว นสำหร บตอบแบบสอบถาม  

โดยใช้้สถานท้ี่ในโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

การว ิเคราะห์ข ้อม  ล 
หล้ งจากการเก บรวบรวมข้้อม ลแล้้ว ได้้ดำเน นการจ้ ดกระทำก บข้้อม ล ด้ งน้ี้ 

1. ข้อม ลเช งปร มาณ้ได้แก่้ค าตอบของค าถามแบบปลายปิดและค าถามแบบประเม นค่า้5 ระด บ้ดำเน นการโดยการคำนวณหาค้่าร้อยละ และค้่าเฉล้ี่ย 

2. ข้้อม้ ลเช้ งคุ้ณภาพ ได้้แก้่ คำตอบของคำถามแบบปลายเป้ ด และข้้อเสนอแนะเพ้ ่มเต้ ม ท้ี่ได้้จาก้แบบสอบถาม ดำเน้ นการโดยการว้ เคราะห้ เน ้้อหา และ

จ้ ดกลุ้่มความค้ ดเห้ นท้ี่มี เน้ ้อหาเหม้ อนก้ นหร้ อล้ กษณะ้เด้ียวก้ น การประเม้ นระด้ บความพ้ งพอใจ การประเม้ นระด้ บความพ้ งพอใจในคุ้ณภาพการให้้บร้ การของโรงเรียนบ้านพรุ

ใหญ่ในระด้ บฝ้่าย พ้ จารณาโดยเปรียบเท้ียบร้อยละความพ งพอใจท้ี่มีต้่องานบร การของแต้่ละฝ้่าย ด้ งน้ี้ 

ความพ งพอใจมากท้ี่สุ้ด 

้ความพ งพอใจมาก 

ความพ งพอใจปานกลาง้ 

ความพ งพอใจน้อย้ 

ความพ งพอใจน้้อยท้ี่สุ้ด 



ความพ งพอใจในคุณภาพการให้บร การของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่้ในระด บโรงเรียน้พ จารณาจากจ านวน้ฝ่ายการบร การที่ได้้ร้ บความพ งพอใจจากน้ กเรียนและ
ผ้ ้ปกครองในระด้ บมากข ้นไป 

ผลการสำรวจความพ ึงพอใจในคุณภาพการให้บร ิการของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
1. ข้อม ลส่วนบุคคลของน กเรียน้การส ารวจความพ งพอใจของน กเรียนคร ้งนี้้ได้ส่งแบบสอบถามให้้น้ กเรียนช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีท้ี่ 1 ถ งช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีที่้6 

จ านวน 85 คน และได้้ร้ บแบบสอบถามกล ้บค้ น จำนวน 85  ฉบ้ บ ค้ ดเป้ นร้อยละ 100 จ าแนกเป้ นแบบสอบถามของน้ กเรียน ช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีท้ี่ 1 จำนวน 14 ฉบ้ บ  

ช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีท้ี่ 2 จำนวน 10 ฉบ้ บ ช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีท้ี่ 3 จำนวน 17  ฉบ้ บ ช้ ้นประถมศ้ กษาป้ีท้ี่ 4 จำนวน 17  ฉบ บ ช ้นประถมศ กษาปีที่ 5 จ านวน  15    ฉบ บ 

 ช ้นประถมศ กษาปีที่ 6 จ านวน 12 ฉบ บ  ด้ งรายละเอียด้ใน ตาราง 1 ด้ งน้ี้

 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของแบบสอบถามท้ี่ส้่งไปและได้้ร บกล้ บค้ น 

 
2. ข้้อม้ ลส้่วนบุ้คคลของผ้ ้้ปกครอง  กรรมการสถานศ้ กษา และบุ้คคลท้ ่วไป การสำรวจความพ้ งพอใจ้ คร้ ้งน้ี้ ได้้ส้่งแบบสอบถามให้้ ผ้ ้ปกครอง กรรมการ

สถานศ้ กษา และบุ้คคลท้ ่วไป จำนวน 140 คน และได้้ร้ บ้แบบสอบถามกล้ บค้ น จำนวน 140 ฉบ้ บ ค้ ดเป้ นร้้อยละ 100 จำแนกเป้ นแบบสอบถามของผ้ ้้ปกครอง กรรมการ้

สถานศ้ กษา และบคุคลท้ ่วไป ด้ งรายละเอียดใน ตาราง 2 ด้ งน้ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง้2 จ านวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งไปและได้ร บกล บค น

ระดับชั้น จ านวนแบบสอบถาม ร้อยละ 
ส่งไป ได้รบักลับค น 

ผ ้ปกครองน กเรียน 126 126 100.00 
กรรมการสถานศ กษา 9 9 100.00 
บคุคลท้ ่วไป 5 5 100.00 

รวม 140 140 100.00 

ระดับชั้น จ ำนวนแบบสอบถำม ร้อยละ 
ส้งไป ได้รบักลับคืน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 100 
ประถมศ ึกษาป ีท ่ี 2 10 10 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 17 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 17 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 100 

รวม 85 85 100 
 



ความพ ึงพอใจในคุณภาพการให้บร ิการของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

การน าเสนอผลการส ารวจความพ งพอใจในคุณภาพการให้บร การของโรงเรียนบ้านพรใุหญ่้แบง่เป็น้5 ตอน้แสดงผลตามตารางที่้3 

ตาราง 3 ตารางแสดงจำนวน ร้อยละ และระด้ บความค้ ดเห้ นของผ้ ้ตอบ แบบสอบถามแยกตามรายข้้อ 
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 1 

คิด
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ร้อย
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ควำม 
พ  ง 

พอใจ 

ควำมพ งพอใจต้อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

1.การประชาส ัมพันธีการร ับสมัครเรียน การใหีค าปรึกษา
แนะน า เกี่ยวกับหล ักส  ตรและแนะแนว การศึกษา เชีน มี
ประกาศ หรือปีายประชาสัมพันธี 

140 100          

2. วิธ ีการ/ขั้นตอนในการร ับสมคัรมีความสะดวก รวดเร  ว 140 100         
 

3.ว ิชาท ี่เป ิดสอนตรงต ีอความต ีองการของผ  ีเรียน 140 100         
 

4.วิธีการสอน/ร  ปแบบกจิกรรมการเรียนการสอน เช ีน 
 มีการฝ ึกปฏ ิบัต ิงานกิจกรรมเสร ิมหล ักส  ตร 

140 100         
 

5.ส ื่อ และเครื่องมือ/อุปกรณ ีท ี่ใช ีในกิจกรรม มี
ความหลากหลายและเหมาะสม 

130 92.86 10 7.14        

6.การวัดผลและการประเมินผลการเรียนของผ  ีร ับบร ิการ 128 91.43 12 8.57        

 
7.ผ ีที่ใหีบริการทางการศึกษาดีวย ความสุภาพ เป  นมิตร 
อัธยาศ ัยด ี 

135 96.43 5 3.57        

 
8.ผ  ีท ี่ให ีบริการทางการศ ึกษาด ีวย ความสะดวก รวดเร  ว 
ไมีเล ือกปฏ ิบัต ิ 

135 96.43 5 3.57        

9.ความร ี ความสามารถของคร ผ ีสอนในหลักส ตร/
โปรแกรมวิชาตีางๆ 

135 96.43 5 3.57        

10.ความเพ ียงพอของจำนวนคร  ผ  ีสอนในแต ีละหล ักส  ตร 135 96.43 5 3.57        

11.เทคนิคและทักษะในการถีายทอดความร ีของ
คร ผ ีสอนใหีผ ีเรียนเขีาใจ 

135 96.43 5 3.57        

12.คร  ผ  ีสอนมีความเอาใจใส ีการสอนและด  แลน ักเรียน 135 96.43 5 3.57        

ควำมพ งพอใจต้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

13.สถานที่ตั้งของโรงเรียนสะดวก ในการเดนิทางมา
โรงเรียน 

140 100          
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มาก
 1 

ค ด
เป็น

ร้อย
ละ 

ระดับ 
ความ 
พ ึง 
พอใจ 

14.ป้าย/ส ญล กษณ /ประชาส มพ นธ บอกจดุ
บร การ 

130 92.86 10 7.14        

15.อาคาร้สถานที่ และสภาพแวดล้อม
เหมาะสม้เอ ้อต่อการเรียนการสอน 

128 91.43 12 8.57        

16.อุปกรณ้ เคร ่องม อ/คอมพ้ วเตอร้ /ห้องปฏ้ บ ต้ การ 
เพียงพอ้และท นสม ย 

128 91.43 12 8.57        

17.การเป้ ดร้ บฟังข้อค้ ดเห้ นต้่อการใหบ้ร้ การ เช้่น 
กล้่องร้ บความค้ ดเห้ น แบบสอบถาม 

135 96.43 5 3.57        

18.ความเพ้ียงพอของส้ ่งอ านวยความสะดวก เช้่น 
ห้องน้้ำ น้้ำด้ ่มโรงอาหาร้ห้องพยาบาล 

130 92.86 10 7.14        

19.ความสะอาดของสถานศ กษาและห้องน้ า้โรง
อาหาร้พร้อมท ้ง้น้้ำด้ ่ม มีความสะอาด ถ ก 
สุ้ขล้ กษณะ 

130 92.86 10 7.14        

ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 
20.ได้้ร้ บบร การการเรียนการสอนตรงก บความ
ต้้องการ 

140 100          

21.ได้้ร บร การการเรียนการสอนท้ี่คุ้้มค้่า คุ้้ม
ประโยชน้  

140 100          

22.ความร ้/ท้ กษะท้ี่ได้้สามารถพ ฒนาผ ้เรียนให้มี
ศ กยภาพในการ้ด าเน นชีว ตอย ่ในส งคมได้อย่าง 
เป็นคนดี้และมีสุข 

140 100          



 
ประเด็นความคิดเห็น 

พอ
ใจม

ากท
ี่สุด

 5 

ค ด
เป็น

ร้อย
ละ 

พอ
ใจม

าก 
4 

ค ด
เป็น

ร้อย
ละ 

พอ
ใจป

านก
ลาง

 3 
ค ด

เป็น
ร้อย

ละ 

ไม ่พ
อใจ

 2 
ค ด

เป็น
ร้อย

ละ 

ไม่พ
อใจ

มาก
 1 

ค ด
เป็น

ร้อย
ละ 

ระดับ 
ความ 
พ ึง 
พอใจ 

23.การใหบ้ร การการเรียนการสอนโดยรวม 140 100          

ความเช ่อม ั่นเก ี่ยวก ับคุณภาพการให้บร ิการ 
24.บคุลากรปฏ้ บ้ ต้ งานโดยคำน้ งถ งประโยชน้ ของ
ผ้ ้ร้ บบร้ การ 

135 96.43 5 3.57        

26.บคุลากรมีการให้้คำแนะนำและค าปร กษาท่ี
สามารถน าไปปฏ้ บ ต้ ได้้ 

135 96.43 5 3.57        

27.โรงเรียนมีการเป้ ดเผยข้้อม ลข่าวสารให้้
ผ้ ้ร้ บบร การทราบ 

135 96.43 5 3.57        

28.โรงเรียนมีข้ ้นตอนการใหบ้ร การท้ี่เหมาะสม 135 96.43 5 3.57        

29.โรงเรียนมีการดำเน นการตามข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนจาก้ผ้ ้ร้ บบร้ การ รวมท้ ้งแจ้้งผลให้ 
ทราบด้วย 

135 96.43 5 3.57        

สรุป มากที่สุด 

 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจความพ งพอใจในคุณภาพการให้บร การในด้านต่างๆ้ ในโรงเรียนบ้านพรุใหญ่้พบว่า้น กเรียน้ผ ้ปกครอง้คณะกรรมการสถานศ กษา้ แลบุคคลท ่วไป้้้้

มีความพ งพอใจในคุณภาพการให้บร การในด้าน้ ความพ งพอใจต้่อกระบวนการ/ข ้นตอนการให้บร้ การ ความพ งพอใจต้่อคร้ และบุคลากรท้ี่ให้บร การ ความพ งพอใจ้ ต่อส ่งอ านวย
ความสะดวก้ความพ งพอใจต่อคุณภาพของการให้บร การ้และความเช ่อม ่นเกี่ยวก บคุณภาพการ้ให้บร้ การ ในระด้ บมากท้ี่สุ้ด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



แบบส ารวจความพ ึงพอใจของผ ้รับบร ิการ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ส านักงานเขตพ  ้นท ี่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 
แบบสอบถามฉบ บน้ี้ต้้องการถามความพ้ งพอใจของน้ กเร้ียนเกี่ยวก บการใหบ้ร้ การของโรงเร้ียน เพ้ ่อนำไปใช้เป็นส้่วนหน้ ่งในการ้พ้ จารณาปร้ บปรุ้งการให้บร้ การด้้านต้่างๆ ให้มี 

คุ้ณภาพมากย้ ่งข้ ้น คำตอบที่ตรงก บความร้ ้ส้ กของผ้ ้ร้ บบร้ การจะเป็นประโยชน้ อย้่าง้ย ่งในการด าเน นการ คร ง้นี้ 

คำตอบของน้ กเร้ียนจะเก บไว้้เป้ นความล้ บ และนำเสนอในล้ กษณะท่ีเปน็ภาพรวมเท่าน้ ้น ด้ งน้ ้นจ้ งขอให้้ผ้ ้ร้ บบร้ การตอบ้ให้ตรงตามความร้ ้ส้ กของผ้ ้ร้ บบร้ การมากท้ี่สุ้ด 

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

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น้3 ตอน้แต่ละตอนประกอบด้วยข้อความที่เป็นประเด นค าถามและ้ค าตอบ้ขอให้ผ ้ร บบร การท า้เคร ่องหมาย  ในช้่องว้่างท่ีตรงก บ

สภาพความเป็นจร้ งของผ้ ้ร้ บบร้ การมากท้ี่สุ้ด 

ตอนที่ 1 ข้อม ลส่วนบุคคลของผ ้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตอนท ี่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให ้บริการของโรงเรียน 

 

ประเด ็นควำมค ิดเห ็น 

ระดับควำมพ งพอใจ 

5 4 3 2 1 

พอใจมาก 

ที่สุด 

พอใจมาก พอใจ 

ปานกลาง 

ไมีพอใจ ไมีพอใจมาก 

ควำมพ งพอใจต้อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

1.การประชาส ัมพ ันธ ีการร ับสมคัรเร ียน การใหี คำปร ึกษาแนะนำ

เกี่ยวกับหล ักส  ตรและแนะแนว การศ ึกษา เชีน มีประกาศ หร ือปีาย 

ประชาส ัมพ ันธ ี 

     

2. ว ิธ ีการ/ข ั้นตอนในการร ับสมคัร 

มคีวามสะดวก รวดเร  ว 

     

3.ว ิชาท ี่เปีดสอนตรงต ีอความต ีองการของผ  ีเร ียน      

4.วิธีการสอน/ร ปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

เชีน มีการฝ ึกปฏ ิบัต ิงาน กิจกรรมเสร ิมหล ักส  ตร 

     

 

1. เพศ  ชาย   หญ ิง 
2. ประเภท   

 น ักเร ียน   ประถมศ ึกษาปีที่ 1   ประถมศ ึกษาปีที่ 2   ประถมศ ึกษาปีที่ 3 
   ประถมศ ึกษาปีที่ 4   ประถมศ ึกษาปีที่ 5   ประถมศ ึกษาปีที่ 6 
   

 ผ ีปกครอง  กรรมการสถานศ ึกษา  บุคคลทั่วไป 
3. อายุ   

 7 –9 ปี  10 –12 ปี  13 –19 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  

 



 
ประเด ็นความค ิดเห ็น 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
พอใจ 

มาก้ที่สุด พอใจมาก พอใจ้
ปานกลาง ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

5.ส ่อ้และเคร ่องม อ/อุปกรณ ที่ใช้ในก จกรรม้มี 
ความหลากหลาย้และเหมาะสม 

     

6.การว ดผลและการประเม นผลการเรียนของ 
ผ ้ร บบร การ 

     

ความพึงพอใจต ่อคร  และบคุลากรท ี่ให ้บริการ 
7.ผ ้ที่ให้บร การทางการศ กษาด้วยความสุภาพ 
เป็นม ตร้อ ธยาศ ยดี 

     

8.ผ้ ้้ท้ี่ให้้บร้ การทางการศ้ กษาด้้วยความสะดวก 
รวดเร้ ว ไมเ่ล้ อกปฏ บ้ ต้  

     

9.ความร้ ้ ความสามารถของคร้ ผ้ ้สอนในหล้ กส้ ตร/ 
โปรแกรมว ชาต่างๆ 

     

10.ความเพียงพอของจ านวนคร ผ ้สอนในแต่ละ 
หล กส ตร 

     

11.เทคน คและท กษะในการถ่ายทอดความร ้ของ 
คร้ ผ้ ้สอนใหผ้้ ้เร้ียนเข้้าใจ 

     

12.คร้ ผ้ ้สอนม้ีความเอาใจใส้่การสอนและด้ แล 
น้ กเร้ียน 

     

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
13.สถานที่ต ้งของโรงเรียนสะดวกในการเด นทาง 
มาโรงเรียน 

     

14.ป้าย/ส ญล กษณ /ประชาส มพ นธ บอกจดุ 
บร การ 

     

15.อาคาร้สถานที่้และสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
เอ้ ้อต้่อการเร้ียนการสอน 

     

1 6 .อุปกรณ ้ เคร ่องม อ / ค อ ม พ ้ ว เ ต อ ร้ / 
ห้องปฏ้ บ ต้ การเพ้ียงพอ และท นสม ย 

     

17.การเปิดร้ บฟ้ งข้้อค้ ดเห นต้่อการให้้บร้ การ เช้่น 
กล้่องร้ บความค้ ดเห น แบบสอบถาม 

     

18.ความเพ้ียงพอของส้ ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
ห้องน้้ำ น้้ำด้ ่ม โรงอาหาร ห้องพยาบาล 

     



 
ประเด ็นความค ิดเห ็น 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
พอใจ 

มาก้ที่สุด พอใจมาก พอใจ้
ปานกลาง ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

19.ความสะอาดของสถานศ้ กษา และห้องน้้ำ โรง้อาหาร้
พร้อมท ้งน้ าด ่ม้มีความสะอาด  ถ ก 
สุ้ขล้ กษณะ 

     

ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 
20.ได้้ร้ บบร้ การการเร้ียนการสอนตรงก้ บความ 
ต้้องการ 

     

21.ได้้ร้ บร้ การการเร้ียนการสอนท้ี่คุ้้้มค้่า คุ้้้ม 
ประโยชน  

     

22.ความร้ ้/ท้ กษะท้ี้่ได้้สามารถพ้ ฒนาผ้ ้เร้ียนให้้มี้ศ้ กยภาพใน
การดำเน้ นช้ีว้ ตอย้ ้่ในส้ งคมได้้อย้่าง 
เป็นคนด้ี และมีสุ้ข 

     

23.การให้บร้ การการเร้ียนการสอนโดยรวม      

ความเช ่อมั่นเก ี่ยวก ับค ุณภาพการให ้บริการ 
24.บคุลากรปฏ้ บ ต้ งานโดยคำน้ งถ้ งประโยชน้ ของ 
ผ ้ร บบร การ 

     

26.บุ้คลากรม้ีการให้้คำแนะนำและคำปร้ กษาที่ 
สามารถน าไปปฏ บ ต ได้ 

     

27. โ ร ง เร้ียนม้ีการเป้ ดเผยข้้อม้ ลข้่าวสารให ้
ผ ้ร บบร การทราบ 

     

28.โรงเร้ียนมีข้ ้นตอนการให้บร้ การท่ีเหมาะสม      
29.โรงเร้ียนม้ีการดำเน้ นการตามข้้อเสนอแนะ้และข้้อ
ร้้องเร้ียนจากผ ้ร้ บบร้ การ รวมท ง้แจ้้งผลให้ 
ทราบด้วย 

     

 

ตอนท ี่ 3 ข้อเสนอแนะเพ ิ่มเต ิม 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 


