
  
แบบสรุปความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 
  ข้อมูลความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จากจ านวนผู้เข้าใจบริการ กลุ่มตัวอย่าง    
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  จ านวน 1,000 คน 
 

แสดงความถ่ีของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมของผู้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  จ านวน 1,000 คน 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ          ชาย           จ านวน....437.....คน         หญิง                  จ านวน...563......คน      

2.  อายุ         10-20 ปี     จ านวน...985......คน            21-30  ปี             จ านวน.....7.......คน      

  31-40  ปี    จ านวน....5..........คน         41-50  ปี             จ านวน....2........คน         

  51-60  ปี    จ านวน................คน       มากกว่า   60 ปี      จ านวน..............คน      

3.  ประเภทของผู้รับบริการ     ผู้บริหาร/ครู  จ านวน....15.......คน          บุคลากรโรงเรียน  จ านวน..........คน     

      นักเรียน       จ านวน....985....คน                  ผู้ปกครอง         จ านวน.........คน      

  ศิษย์เก่า       จ านวน...............คน          อ่ืนๆ  ระบุ..............จ านวน.........คน      

4. เข้ารับบริการ  (ตอบได้หลายข้อ)     เอกสาร/ธุรการโรงเรียน   จ านวน................คน       

  ทะเบียน/วัด/ประเมินผล   จ านวน................คน      

       ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   จ านวน................คน        

  ส่งเสริม/ป้องกัน สุขภาพและพลานามัย จ านวน................คน       

       การประชาสัมพันธ์    จ านวน................คน       

  ห้องสมุดโรงเรียน    จ านวน...1,000...คน      

       อ่ืนๆ  ระบุ.....................    จ านวน................คน      

5. ท่านติดต่อรับบริการผ่านระบบใด   เคาเตอร์บริการ      จ านวน...1,000...คน       

  ผ่านระบบออนไลน์      จ านวน................คน      

       บริการทางโทรศัพท์     จ านวน................คน        

  อ่ืนๆ  ระบุ..................................  จ านวน................คน      
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

 
รายการประเมิน 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย 

 
ร้อยละ มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านท่ี 1  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ        

     1.  มีข้ันตอนกระบวนการด าเนินการชัดเจน 745 255    4.75 94.90 

     2.  มีการด าเนินงานตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน 518 482    4.52 90.36 

     3.  การอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าข้ันตอนการให้บริการของ 
         เจ้าหน้าท่ีชัดเจน 

832 168    4.83 96.64 

     4. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจน 
        ทุกข้ันตอน  

281 719    4.28 85.62 

     5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
         และท่ัวถึง 

459 541    4.46 89.18 

สรุป ด้านท่ี 1  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.34 

ด้านท่ี 2  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
     1.  ความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสกิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ี 
         ผู้ให้บริการ 

751 249    7.75 95.02 

     2.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ 
         ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

625 375    4.63 92.50 

     3.  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น  
         สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า   
         ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

521 479    4.52 90.42 

     4. ความมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ไม่ปัดความรับผิดชอบ  503 497    4.51 90.06 
     5. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอส่ิง 
        ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

637 363    4.64 92.74 

สรุป  ด้านท่ี 2  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.15 
ด้านท่ี 3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1.  ต าแหน่งท่ีต้ังมีความเหมาะสม 690 310    4.69 93.80 
     2.  มีการจัดสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม 503 497    4.50 90.06 
     3.  มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ 356 530 114   4.24 84.84 
     4. ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  851 137 12   4.84 96.78 
     5. อุปกรณ์/เคร่ืองมือในการให้บริการ มีความเหมาะสม 263 597 140   4.12 82.46 

สรุป  ด้านท่ี 3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.59 

 
 
 
 



 
รายการประเมิน 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย 

 
ร้อยละ มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านท่ี 4   ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1.  ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้รับบริการตรงตามความต้องการ 394 325 281   4.11 82.26 

2.  ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้รับบริการมีความถูกต้อง ชัดเจน 596 404    4.60 91.92 

3.  ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย 327 641 32   4.30 85.90 
4. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ  661 339    4.66 93.22 

5. ความคุ้มค่าของการใช้บริการผ่านระบบท่ีขอรับบริการ 554 449    4.57 91.32 

สรุป  ด้านท่ี 4   ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.92 

ด้านท่ี 5   ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
     1.  ระบบสารสนเทศการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 812 188    4.81 96.24 
     2.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
         อย่างต่อเนื่อง 

353 390 257   
4.10 

81.92 

     3.  การให้ค าแนะน าข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีคู่มือ 
         การใช้งานผ่านระบบชัดเจน 

612 388    
4.61 

92.24 

     4. ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
        การให้บริการ  

427 325 248   
4.18 

83.58 

     5. สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลการใช้ระบบสารสนเทศของ  
         ส านักงานได้อย่างรวดเร็ว 

786 214    
4.79 

95.72 

สรุป  ด้านท่ี 5   ด้านสารสนเทศหน่วยงาน   มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.94 
รวม 14,057 9,862 1,084     4.52 90.39 

 

    เกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย   4.51- 5.00          หมายถึง          เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50         หมายถึง          เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50         หมายถึง          เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50         หมายถึง          เห็นด้วยพอใช้ 
ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50         หมายถึง          เห็นด้วยปรับปรุง      

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินการด าเนินการจัดกิจกรรม 
  ด้านท่ี 1  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
   1.  มีขั้นตอนกระบวนการด าเนินการชัดเจน   
    ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.75 ร้อยละ 94.90 

2.  มีการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน   
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.52 ร้อยละ 90.36 

3.  การอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน   
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.83 ร้อยละ 96.64 

4. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน   
    ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.28 ร้อยละ 85.62 

5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง   
    ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.46 ร้อยละ 89.18 
 สรุป ด้านท่ี 1  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มผีลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
        คิดเป็นร้อยละ  91.34 
 
  ด้านท่ี 2  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

1.  ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.75 ร้อยละ 95.02 

2.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.63 ร้อยละ 92.50 

3.  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า   
     ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.52 ร้อยละ 90.42 
4. ความมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่ปัดความรับผิดชอบ  

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.50 ร้อยละ 90.06 
5. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.64 ร้อยละ 92.74 
สรุป  ด้านท่ี 2  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  มผีลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ   92.15 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านท่ี 3  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1.  ต าแหน่งที่ต้ังมีความเหมาะสม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.69  ร้อยละ 93.80 

       2.  มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
   ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.50 ร้อยละ 90.06 
       3.  มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ 
   ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.24 ร้อยละ 84.84 
       4. ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  
   ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.84  ร้อยละ 96.78 
       5. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ มีความเหมาะสม 
   ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.12 ร้อยละ 82.46 
สรุป  ด้านท่ี 3  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  มผีลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  89.59 

 
ด้านท่ี 4   ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1. ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.11 ร้อยละ 82.26 

   2.  ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการมีความถูกต้อง ชัดเจน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.60  ร้อยละ 91.92 

   3.  ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.30 ร้อยละ 85.90 

4. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.66  ร้อยละ 93.22 

   5.  ความคุ้มค่าของการใช้บริการผ่านระบบที่ขอรับบริการ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.57 ร้อยละ 91.32 

สรุป  ด้านท่ี 4   ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  88.92 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ด้านท่ี 5   ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
         1.  ระบบสารสนเทศการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.81 ร้อยละ 96.24 
        2.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.10 ร้อยละ 81.92 
        3.  การให้ค าแนะน าข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีคู่มือการใช้งานผ่านระบบชัดเจน 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.61 ร้อยละ 92.24 
        4. ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการให้บริการ  

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.18 ร้อยละ 83.58 
        5. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้ระบบสารสนเทศของส านักงานได้อย่างรวดเร็ว 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   4.79 ร้อยละ 95.72 
สรุป  ด้านท่ี 5   ด้านสารสนเทศหน่วยงาน   มผีลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.94  

 
  สรุป  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.52 ร้อยละ 90.39  จากการจัดกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ พบว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์จึงเห็นว่าสมควรที่จะจัดขึ้นอีกในครั้งต่อไป 
 

 

 

 

 


