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รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ด้านการปฏิบัติเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดำเนินการการปฏิบัติเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็น
ประโยชน์สำหรับงานบริหารงานทั่วไปในการพัฒนาและปรับปรุงทีดีขึ้น จึงได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ผลการสรุปเป็นดังนี้  

ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไป (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ๔0 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1. เพศ 

• ชาย 

• หญิง 

 
20 
20 

 
50 
50 

 

๒. อาย ุ

• ต่ำกว่า 20 ปี 

• 21 - 30 ปี 

• 31 - 40 ปี 

• 40 ปี ขึ้นไป 

 
30 
10 
- 
- 

 
75 
25 
- 
- 

 

3. สถานภาพของผู้มาบริการ           

• นักเรียน  

• บุคคลท่ัวไป 

• อื่น ๆ โปรดระบุ 
....................................... 

 
20 
10 
10 

 
50 
25 
25 

 

 

 



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 นักเรียนและบุคลท่ัวไปต่อการปฏิบัติเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล หมายเหตุ 
๑. การทำความเข้าใจฝึกซ้อมการหนีอัคคีภัยการดับเพลิง 4 มาก  
๒. การส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ๔ มาก  
๓. การจัดเวรยามครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลความปลอดภัย 3.5 มาก  
๔. การทำความเข้าใจฝึกซ้อมการเกิดวาตภัย 4 มาก  
๕. การมีเครื่องสำรองไฟฟ้า Back up ข้อมูลทุกสัปดาห์และมีระบบกู้ข้อมูล 4 มาก  

จากตารางที ่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั ่วไปต่อการปฏิบัติเตรียมพร้อมต่อ                   
ภาวะฉุกเฉิน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การทำความเข้าใจฝึกซอ้ม
การหนีอัคคีภัยการดับเพลิง การส่งต่อไปยังโรงพยาบาล การทำความเข้าใจฝึกซ้อมการเกิดวาตภัย การมีเครื่อง
สำรองไฟฟ้า Back up ข้อมูลทุกสัปดาห์และมีระบบกู้ข้อมูล อยู่ในระดับมาก 



แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ด้านการปฏิบัติเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

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 ด้านการปฏิบัติเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย ๆ 
 

(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

๑. การทำความเข้าใจฝึกซ้อมการหนีอัคคีภัยการ
ดับเพลิง 

     

๒. การส่งต่อไปยังโรงพยาบาล      
๓. การจัดเวรยามครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแล
ความปลอดภัย 

     

๔. การทำความเข้าใจฝึกซ้อมการเกิดวาตภัย      
๕. การมีเคร ื ่องสำรองไฟฟ้า Back up ข้อมูลทุก
สัปดาห์และมีระบบกู้ข้อมูล 

     



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ปัญหา  

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

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

ข้อเสนอแนะ  

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

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

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 

 


