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รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานงบประมาณและแผนงาน 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงช้ัน                  
มัธยมศึกษาปีที ่ 6 ในการจัดระบบงานงบประมาณและแผนงาน ซึ ่งมีหน้ำที ่ให้บริการแก่ครู นักเรียนและ                  
บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับงำนงบประมาณและแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงที่ดีขึ ้น จึงได้                 
ทำการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลท่ัวไป ผลการสรุปเป็นดังนี้ 

ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไป (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 90 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1. เพศ 

• ชาย 

• หญิง 

 
40 
50 

 
44.5 
55.5 

 

๒. อาย ุ

• ต่ำกว่า 20 ปี 

• 21 - 30 ปี 

• 31 - 40 ปี 

• 40 ปี ขึ้นไป 

 
30 
20 
20 
20 

 
33.4 
22.2 
22.2 
22.2 

 

 

3. สถานภาพของผู้มาบริการ           

• นักเรียน  

• บุคคลท่ัวไป 

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

 
30 
50 
10 

 
33.4 
55.5 
11.1 

 

 

 



จากตารางที่ 1 จากตำราที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี ่ยวกับ เพศ อายุและสถานภาพของผู้มารับบริการ               
จำนวนท้ังส้ิน 90 คน โดยคิดเป็นค่าสถิติร้อยละ 55.5 พบว่าเป็นเพศหญิง จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 
อายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.5 สถานภาพของผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นครู 

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 นักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อการให้บริการของงานงบประมาณและแผนงาน 
ด้านการให้บริการของ เจ้าหน้าท่ี/ ครู 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล หมายเหตุ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/ คร ู    
1. การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้อง ชัดเจน 4.92 มากท่ีสุด  
2. ความตรงเวลาของเจ้าหน้าท่ี 4.94 มากท่ีสุด  
3. มีความสุภาพในการให้บริการ 5.00 มากท่ีสุด  
4. มีความเป็นธรรมในการให้บริการ 5.00 มากท่ีสุด  

รวม 4.96 มากท่ีสุด  



จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงาน งบประมาณ
และแผนงาน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/ ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความสุภาพในกำรให้บริการ และ มีความเป็นธรรมในการให้บริการ (ไม่เลือกปฏิบั ติ)                         
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ นักเรียนและบุคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานงบประมาณและแผนงาน 
ด้านกระบวนการทำงาน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล หมายเหตุ 
ด้านกระบวนการทำงาน    
1. การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนและเป็นระบบชัดเจน 4.98 มากท่ีสุด  
2. การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ 4.96 มากท่ีสุด  
๓. เอกสารและฟอร์มกรอกข้อมูลมีความชัดเจน 4.98 มากท่ีสุด  
๔. มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานท่ีชัดเจน 4.93 มากท่ีสุด  

รวม 4.96 มากท่ีสุด  

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงาน งบประมาณ
และแผนงาน ด้านกระบวนการทำงาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน เอกสารและฟอร์ม กรอกข้อมูลมีความชัดเจน           
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ นักเรียนและบุคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานงบประมาณและแผนงาน 
ในภาพรวม 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล หมายเหตุ 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/ ครู 4.98 มากท่ีสุด  
2. ด้านกระบวนการทำงาน 5.00 มากท่ีสุด  
๓. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.98 มากท่ีสุด  

รวม 4.96 มากท่ีสุด  

จากตารางที่ ๔ พบว่า พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงาน                   
งบประมาณและแผนงาน ด้านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 



แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
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) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/ คร ู      
1. การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้อง 
ชัดเจน 

     

2. ความตรงเวลาของเจ้าหน้าท่ี      
3. มีความสุภาพในการให้บริการ      
4. มีความเป็นธรรมในการให้บริการ      
ด้านกระบวนการทำงาน      
1. การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นระบบ
ชัดเจน 

     



ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย ๆ 
 

(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

2. การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ      
๓. เอกสารและฟอร์มกรอกข้อมูลมีความชัดเจน      
๔. มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานท่ีชัดเจน      
ด้านภาพรวม      
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/ ครู      
2. ด้านกระบวนการทำงาน      
๓. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ปัญหา  

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

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

ข้อเสนอแนะ  

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

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

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 

 


