
รายงานส ารวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานงบประมาณและแผนงาน 
โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในกำรจัดระบบงำนงบประมำณและแผนงำน ซึ่งมีหน้ำท่ีให้บริกำรแก่ครู นักเรียนและบุคคล
ท่ัวไป เพื่อเป็นประโยชน์ส ำหรับงำนงบประมำณและแผนงำนในกำรพัฒนำและปรับปรุงท่ีดีขึ้น จึงได้ท ำกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลท่ัวไป ผลกำรสรุปเป็นดังนี้  
ตารางที ่1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไป (จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 90 คน) 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

1. เพศ 
 ชำย 
 หญิง 

 
40 

    50 

 
44.5 
55.5 

 

2. อำยุ 
 ต่ ำกว่ำ 20 ปี 
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41 ปีข้ึนไป 

 
30 
20 
20 
20 

 
33.4 
22.2 
22.2 
22.2 

 

3. สถำนภำพของผู้มำรับบริกำร 
 นักเรียน 
 ครู 
 บุคคลท่ัวไป 

 
30 
50 
10 

 
33.4 
55.5 
11.1 

 

 

จำกตำรำงท่ี 1 เมื่อพิจำรณำข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อำยุ และสถำนภำพของผู้มำรับบริกำร จ ำนวนท้ังส้ิน 
90 คน โดยคิดเป็นค่ำสถิติร้อยละ 55.5 พบว่ำเป็นเพศหญิง จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 อำยุต่ ำกว่ำ 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.5 สถำนภำพของผู้มำรับบริกำรส่วนใหญ่เป็นครู  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมพึงพอใจ ดังนี ้ 
ระดับ ควำมพึงพอใจ  มำกท่ีสุด  5  คะแนน  
ระดับ ควำมพึงพอใจ  มำก   4  คะแนน  
ระดับ ควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง  3  คะแนน  
ระดับ ควำมพึงพอใจ  น้อย   2  คะแนน  
ระดับ ควำมพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด  1  คะแนน 

 



กำรสรุปผลกำรประเมิน เมื่อได้ค่ำเฉล่ียของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น ำมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินผล 
ซึ่งมีกำรแปลผลตำมระดับค่ำเฉล่ียจำกอันตรภำคช้ัน ดังนี้  

คะแนนเฉล่ียสูงกว่ำ 4.50    นักเรียนมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ียระหว่ำง 3.50 – 4.49   นักเรียนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
คะแนนเฉล่ียระหว่ำง 2.50 – 3.49  นักเรียนมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง  
คะแนนเฉล่ียระหว่ำง 1.50 – 2.49  นักเรียนมีควำมพึงพอใจในระดับน้อย  
คะแนนเฉล่ียต่ ำกว่ำ 1.50    นักเรียนมีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ก ำหนดควำมหมำยของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้  

x̅ แทน  ค่ำเฉล่ียของคะแนน  
ตารางที่ 2 ค่ำเฉล่ียของควำมพึงพอใจ นักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำนงบประมำณและ
แผนงำน ด้ำนกำรให้บริกำรของ เจ้ำหน้ำท่ี/ ครู 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย(x ) แปลผล หมายเหตุ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ ครู    
1.1 กำรให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมมีควำมถูกต้องชัดเจน 4.92 มำกท่ีสุด  
1.2 ควำมตรงเวลำของเจ้ำหน้ำท่ี 4.94 มำกท่ีสุด  
1.3 มีควำมสุภำพในกำรให้บริกำร 5.00 มำกท่ีสุด  
1.4 มีควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำร (ไม่เลือกปฏิบัติ) 5.00 มำกท่ีสุด  

รวม 4.96 มำกท่ีสุด  
จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำน

งบประมำณและแผนงำน ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี/ ครู มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด( 

x̅ = 4.96) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมสุภำพในกำรให้บริกำร และ มีควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำร 

(ไม่เลือกปฏิบัติ) มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
ตารางที่ 3 ค่ำเฉล่ียของควำมพึงพอใจ นักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำนงบประมำณและ
แผนงำน ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย (�̅�) แปลผล หมายเหตุ 

2. ด้านกระบวนการท างาน    
2.1 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้ันตอนและเป็นระบบชัดเจน 4.98 มำกท่ีสุด  
2.2 กำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำช่วยในกำรให้บริกำร 4.96 มำกท่ีสุด  
2.3 เอกสำรและฟอร์มกรอกข้อมูลมีควำมชัดเจน 4.98 มำกท่ีสุด  
2.4 มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีชัดเจน 4.93 มำกท่ีสุด  

รวม 4.96 มำกท่ีสุด  
 



จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำน

งบประมำณและแผนงำน ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด ( x ̅= 4.96) 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน เอกสำรและฟอร์ม
กรอกข้อมูลมีควำมชัดเจน มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 

ตารางที่ 4 ค่ำเฉล่ียของควำมพึงพอใจ นักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำนงบประมำณ
และแผนงำน ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย (�̅�) แปลผล หมายเหตุ 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
3.1 บริเวณสถำนท่ีมีควำมสะอำดเป็น ระเบียบเรียบร้อย 4.93 มำกท่ีสุด  
3.2 มีกำรจัดสถำนท่ีให้บริกำรอย่ำง เหมำะสม 5.00 มำกท่ีสุด  
3.3 เวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.93 มำกท่ีสุด  
3.4 มีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอี้ สะดวกต่อกำร ให้บริกำร 4.77 มำกท่ีสุด  

รวม 4.91 มำกท่ีสุด  
จำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำน

งบประมำณและแผนงำน ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก ( x ̅ = 4.91) 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีกำรจัดสถำนท่ีให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด  

ตารางที่ 5 สรุปค่ำเฉล่ียของควำมพึงพอในนักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำน
งบประมำณและแผนงำนในภำพรวม 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย (�̅�) แปลผล หมายเหตุ 

1. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี/ คร ู 4.98 มำกท่ีสุด  
2. ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 5.00 มำกท่ีสุด  
3. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4.98 มำกท่ีสุด  

รวม 4.98 มำกท่ีสุด  
จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลท่ัวไปต่อกำรให้บริกำรของงำน

งบประมำณและแผนงำน ด้ำนมีควำมพึงพอใจโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  (x ̅= 4.98)  
ข้อเสนอแนะ คือ  ให้ทำงโรงเรียนแจ้งประชำสัมพันธ์ขั้นตอนให้มำกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปแบบสอบถามความพอใจในการใหบ้รกิาร 

ด้านงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ค ำช้ีแจง กรุณำท ำเครื่องหมำย / ในข้อท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชำย   หญิง 

2. อำย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  -30 ปี 

-40 ปี  ปีข้ึนไป 

3. สถำนภำพของผู้มำรับบริกำร 

นักเรียน  ครู  บุคคลท่ัวไป 

ตอนที ่2  ความพึงพอใจในการใหร้ิการด้านงานงบประมาณและแผนงาน 

ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

มากที่สุด  
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี/ คร ู        
1.1 กำรให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมมีควำม
ถูกต้องชัดเจน 

85 3 2 - - 4.92 มำกท่ีสุด 

1.2 ควำมตรงเวลำของเจ้ำหน้ำท่ี 85 5 - - - 4.94 มำกท่ีสุด 
1.3 มีควำมสุภำพในกำรให้บริกำร 90 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 
1.4 มีควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำร (ไม่เลือก
ปฏิบัติ) 

90 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

2. ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน        
2.1 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้ันตอนและ 
เป็นระบบชัดเจน 

88 2  - - 4.98 มำกท่ีสุด 

2.2 กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยใน กำร
ให้บริกำร 

86 4 - - - 4.96 มำกท่ีสุด 

2.3 เอกสำรและฟอร์มกรอกข้อมูลมีควำม
ชัดเจน 

88 2 - - - 4.98 มำกท่ีสุด 

2.4 มีกำรก ำหนดข้ันตอนกำรท ำงำนที่ชัดเจน 84 6 - - - 4.93 มำกท่ีสุด 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก        
3.1 บริเวณสถำนที่มีควำมสะอำดเป็น ระเบียบ
เรียบร้อย 

88 2 - - - 4.98 มำกท่ีสุด 

3.2 มีกำรจัดสถำนที่ให้บริกำรอย่ำง เหมำะสม 90 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

3.3 เวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 88 2  - - 4.98 มำกท่ีสุด 

3.4 มีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอี ้สะดวกต่อกำร 
ให้บริกำร 

85 3 2 - - 4.92 มำกท่ีสุด 

ตอนที ่3 ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ 



..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 


