
 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของรับบริการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4  
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของรับบริการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4  
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประจ าปีการศึกษา 2565 

……………………………………………………. 
1. ความเป็นมา  

การให้บริการเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการที่ดี 
ผู้รับบริการ จะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กร
เบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ตลอดทั้ง
ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น จิตบริการ การให้บริการนั้นเป็นหน้าที่ในชีวิตประจ าวันที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 
ฉะนั้นหากต้องการให้ผู้อ่ืนชื่นชม ต่อตัวเราตลอดเวลา เราก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลักษณะของเรา
ให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อื่นและที่ส าคัญ คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดีควรประกอบไปด้วยคุณลักษณะทางกาย 
คือ เป็นประการ ด่านแรก ของการให้บริการเพราะผู้รับบริการ จะสัมผัสเราโดยการมองเห็นก่อน ฉะนั้น การมี
บุคลิกภาพที่ดีมีการ แสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท าก่อนการมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้น ต้องดีทั้ง
ภายนอกและภาย ในการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการ เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และ สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจึงได้จัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมวานร
นิวาส 

2.  เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาปรับปรุงและพัฒนาในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจการขอรับบริการ ทีมีต่อคุณภาพบริการของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการ
ให้บริการต่างๆ ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
4. วิธีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
 ส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของรับบริการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประจ าปีการศึกษา 2565 มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 1. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ 
ม.4 ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประจ าปีการศึกษา 2565  
 2. รวบรวมผลการด าเนินการจากการตอบแบบสอบถามน ามาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือน ามาไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4  

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประจ าปีการศึกษา 2565 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1. การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการด าเนินการรับ
นักเรียนมีความพร้อมและเหมาะสม 

4.91 0.29 มากที่สดุ 

2. การชี้แจง/แนะน านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 

4.90 0.38 มากที่สดุ 

3. การประชาสมัพันธ์การรับสมคัรนักเรียน 4.95 0.24 มากที่สุด 

4. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนมีความเหมาะสม 4.93 0.27 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

5. การให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในการรับสมัครนักเรียน 4.99 0.11 มากที่สุด 

6. การให้ข้อมูลการรับสมัครนักเรยีนในแต่ละวัน 4.87 0.46 มากที่สุด 

7. การอ านวยความสะดวก 4.97 0.18 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

8. ความพร้อมของอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีให้บริการ 4.92 0.32 มากที่สุด 

9. ความหลากหลายของช่องทางการรับสมัคร 4.85 0.49 มากที่สุด 

10. ความเหมาะสมของสถานท่ีรับสมัครนักเรียน 4.98 0.14 มากที่สุด 

ด้านผลจากการให้บริการ 

11. การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครผ่านเว็ปไซต์
โรงเรียน จะสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร 

4.95 0.22 มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจ โดยภาพรวมตอ่การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรทุกฝ่ายมีความเหมาะสม 

4.99 0.11 มากที่สุด 

 

1. แบบติดตามและประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ พร้อมบันทึกผลเสนอแนะ 
 ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อยมาก 
 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ปานกลาง โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดี โดยมีการปฏิบัติในระดับมาก 
 ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีมาก โดยมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
3. ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย 
 



โดยมีการแปลผลข้อมูลดังนี้ 
 ค่าระหว่าง 4.51 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 ค่าระหว่าง 3.51 – 4.50 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
 ค่าระหว่าง 2.51 – 3.50 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าระหว่าง 1.51 – 2.50 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าระหว่าง 1.00 – 1.50 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

 

 



 

 
 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ รับสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  
ปีการศึกษา 2565 

ค าชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ท าขึ้น เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุม่บรหิารงานวิชาการ  
รับสมคัรเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เพื่อน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการบริการให้มีคณุภาพยิ่งข้ึน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการ (โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ตามความจริง) 
1. เพศ  ชาย   หญิง 
2. สถานภาพ 
  นักเรียน   ผู้ปกครอง 
3. นักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ตอนท่ี 2 โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการให้บริการ โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจ  
 ระดับความพึงพอใจ : 5 = มากที่สุด 4 = มาก       3 = ปานกลาง  2 = น้อย         1 = น้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1. การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการด าเนินการรับ
นักเรียนมีความพร้อมและเหมาะสม 

     

2. การชี้แจง/แนะน านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 

     

3. การประชาสมัพันธ์การรับสมคัรนักเรียน      

4. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนมีความเหมาะสม      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

5. การให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในการรับสมัครนักเรียน      

6. การให้ข้อมูลการรับสมัครนักเรยีนในแต่ละวัน      

7. การอ านวยความสะดวก      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

8. ความพร้อมของอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีให้บริการ      

9. ความหลากหลายของช่องทางการรับสมัคร      

10. ความเหมาะสมของสถานท่ีรับสมัครนักเรียน      

ด้านผลจากการให้บริการ 

11. การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครผ่านเว็ปไซต์
โรงเรียน จะสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร 

     

12. ความพึงพอใจ โดยภาพรวมตอ่การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรทุกฝ่ายมีความเหมาะสม 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 


