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รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ด้านงานทะเบียน 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โรงเร ียนมาบอำมฤตวิทยา ดำเน ินการจัดการเร ียนการสอนตั ้งแต่ระดับชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่  1                           
ถึงช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในการจัดระบบงานทะเบียนซึ่งมีหน้าท่ีให้บริการแก่นักเรียนในเรื่องการรับสมัครนักเรียน 
การทำใบร ับรองการเป็นน ักเร ียนและความประพฤติ  การออกเอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น                           
เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับงานทะเบียนในการพัฒนาและปรับปรุงทีดีขึ้น จึง  ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ผลการสรุปเป็นดังนี้  

ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไป (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1. เพศ 

• ชาย 

• หญิง 

 
40 
60 

 
40 
60 

 

๒. อาย ุ

• ต่ำกว่า 20 ปี 

• 21 - 30 ปี 

• 31 - 40 ปี 

• 40 ปี ขึ้นไป 

 
40 
20 
30 
10 

 
40 
20 
30 
10 

 

3. สถานภาพของผู้มาบริการ           

• นักเรียน  

• บุคคลท่ัวไป 

• อื่น ๆ โปรดระบ ุ
....................................... 

 
60 
30 
10 

 
60 
30 
10 

 

 

 



จากตารางที่ 1 เมื ่อพิจารณาข้อมูลเกี ่ยวกับ เพศ อายุ และสถานภาพของผู้มารับบริการ โดยคิดเป็น  
พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 อายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 สถานภาพของผู้มารับบริการส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 60 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับ ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด  5 คะแนน  
ระดับ ความพึงพอใจ  มาก   4 คะแนน   
ระดับ ความพึงพอใจ  ปานกลาง  3 คะแนน  
ระดับ ความพึงพอใจ  น้อย   2 คะแนน   
ระดับ ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด  1 คะแนน 

การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล                      
ซึ่งมีการแปลผล ตามระดับค่าเฉล่ียจากอันตรภาคช้ัน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียสูงกว่า  4.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  3.50 – 4.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า  1.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 



กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

แทน X ค่าเฉล่ียของคะแนน 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ นักเรียนและบุคลท่ัวไปต่อการให้บริการของงานทะเบียน ด้านกระบวนการ 
/ ขัน้ตอนการให้บริการ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล หมายเหตุ 
1. การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้อง ชัดเจน 4 มาก  
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.5 มาก  
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ ขั้นตอนใน

การให้บริการ 
3.5 มาก  

4. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละ ขั้นตอน 4 มาก  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อการให้บริการของงานทะเบียน ด้าน 
กระบวนการ / ขั ้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.75) เมื ่อพิจารณาเป็น              
รายข้อ พบว่า มีความ การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้อง ชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก  
รองลงมาคือ ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ นักเรียนและบุคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานทะเบียน ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล หมายเหตุ 
1. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด

บริการ 
3 ปานกลาง  

2. การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้ สะดวก 3 ปานกลาง  
๓. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 3 ปานกลาง  
๔. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการใน

ภาพรวม อยู่ในระดับใด 
4 มาก  

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานทะเบียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.2) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความท่านมีความ              
พึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

 

 



แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ด้านงานทะเบียน 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
◻ ชาย 
◻ หญิง 

2. อายุ 
◻ ต่ำกว่า 20 ปี 
◻ 21 - 30 ปี 
◻ 31 - 40 ปี 
◻ 41 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพของผู้มารับบริการ 
◻ นักเรียน 
◻ บุคคลท่ัวไป 
◻ อื่น ๆ โปรดระบ ุ....................................... 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ด้านงานทะเบียน 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย ๆ 
 

(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ      
1. การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามถูกต้อง ชัดเจน      
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำ
ขั้นตอนในการให้บริการ 

     

4. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก      
1. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์
บอกจุดบริการ 

     



ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย ๆ 
 

(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

2. การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
๓. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ      
๔. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับใด 

     

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ปัญหา  

1. ...............................................................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะ  

1. ...............................................................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................................................  

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 

 


