
สรุปแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจการใหบริการของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 
ประจําเดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2562 

----------------------------------------- 
 
1.  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ตามกระบวนการ                
   บริหารงาน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  
   และดานบริหารงานท่ัวไป 
 ตอนท่ี 3  ปญหา/ขอเสนอแนะ 
 
2. โปรดอานขอความแลวพิจารณาความสอดคลองกับความคิดเห็นและพึงพอใจของทานแลวกรอกคะแนน        
ตรงระดับความพึงพอใจ ความหมายของระดับความพึงพอใจ 
  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ  ชาย  จํานวน  19  คน  หญิง  จํานวน  22  คน  รวม  จํานวน  41  คน 
 
2. อายุ   21-30 ป  จํานวน  4  คน        31-40 ป   จํานวน  7    คน                                          
  41-50 ป  จํานวน 18 คน         51 ปข้ึนไป จํานวน  12   คน       
 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา          จํานวน  12  คน มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  4  คน       
   มัธยมศึกษาตอนปลาย   จํานวน  10  คน ปวส. หรือเทียบเทา  จํานวน  7  คน 
   ปริญญาตรี            จํานวน  7    คน สูงกวาปริญญาตรี    จํานวน  1  คน 
 
4. อาชีพ เกษตรกร    จํานวน  17  คน  ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน  10  คน   

รับราชการ          จํานวน  6    คน  ลูกจาง         จํานวน   8   คน 
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน   -    คน  อ่ืนๆ         จํานวน   -   คน 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 

กลุมบริหารงานทั่วไป 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัว
เรียบรอย 

12     

2.  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 11 1    

3.  เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง 
นาเชื่อ 

7 5    

4.  เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

7 5    

5.  มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย 8 4    

6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน 9 3    

7.  มีผังลําดบัข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 7 5    

8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน             
ที่จอดรถ น้ําดื่ม 

12     

กลุมบริหารงานทั่วไป 

 1.  เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัวเรียบรอย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 100 
 2.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 91.67 
 3.  เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง นาเชื่อ  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 58.33 
 4.  เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 58.33 
 5.  มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 66.67 
 6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 75 
 7.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 58.33 
 8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 100 
 



กลุมบริหารงานงบประมาณ 

 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัว
เรียบรอย 

8     

2.  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 7 1    

3.  เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง 
นาเชื่อ 

8     

4.  เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

2 6    

5.  มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย 7 1    

6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน 4 4    

7.  มีผังลําดบัข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 7 1    

8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน             
ที่จอดรถ น้ําดื่ม 

7 1    

 

กลุมบริหารงานงบประมาณ 
 1.  เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัวเรียบรอย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 100 
 2.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 87.50 
 3.  เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง นาเชื่อ  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 100 
 4.  เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 25.00 
 5.  มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 87.50 
 6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 50 
 7.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 87.50 
 8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 87.50 
 

 



กลุมบริหารงานวิชาการ 

 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัว
เรียบรอย 

15     

2.  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 13 2    

3.  เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง 
นาเชื่อ 

15     

4.  เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

14 1    

5.  มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย 11 4    

6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน 14 1    

7.  มีผังลําดบัข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 15     

8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน             
ที่จอดรถ น้ําดื่ม 

13 2    

 

กลุมบริหารงานวิชาการ 
 1.  เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัวเรียบรอย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 100 
 2.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 86.67 
 3.  เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง นาเชื่อ  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 100 
 4.  เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 93.33 
 5.  มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 73.33 
 6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 93.33 
 7.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 100 
 8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 86.67 
 

 



กลุมบริหารงานบุคคล  

 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัว
เรียบรอย 

6     

2.  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 6     

3.  เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง 
นาเชื่อ 

6     

4.  เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

5 1    

5.  มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย 6     

6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน 4 2    

7.  มีผังลําดบัข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 6     

8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน             
ที่จอดรถ น้ําดื่ม 

6     

 
 
กลุมบริหารงานบุคคล 
 1.  เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ วางตัวเรียบรอย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 100 
 2.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 100 
 3.  เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางเจน ถูกตอง นาเชื่อ  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 100 
 4.  เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 83.33 
 5.  มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 100 
 6.  ข้ึนตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  มีความชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 66.67 
 7.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 100 
 8.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 100 
 
 



 
ความพึงพอใจตอการ 
บริหารจัดการศึกษา 

ร.ร.ชุมชนบานตาตลาด 

จํานวนผูตอบแบบ 
สอบถามรวมท้ังหมด 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับ
มากข้ึนไป 

จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
กลุมบริหารงานท่ัวไป 12 12 100 
กลุมบริหารงานงบประมาณ 8 8 100 
กลุมบริหารงานวิชาการ 15 15 100 
กลุมบริหารงานบุคคล 6 6 100 

 
 
ตอนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
1.  ปญหา........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
2.  ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
   


