รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําป พ.ศ. 2552
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
กําหนดให “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน” สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดเครื่องมือเพื่อแปลง มาตรา 3/1 ไปสูการปฏิบตั ทิ ี่
เปนรูปธรรม ดังนี้ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550 โดยมี
เปาประสงคหลัก 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนทีด่ ีขึ้น 2) ปรับ
บทบาท ภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม 3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากล และ 4) ตอบสนองตอการบริหารปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่สุดสําคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ โดยมุงเนนถึงความตองการ
และความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ในหมวดที่ 3 มาตรา 12 กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและในหมวดที่ 8 กําหนดใหสวนราชการมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของสวนราชการเกีย่ วกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรบั บริการ ความคุมคาในภารกิจ และสวนราชการที่ใหบริการมีคุณภาพจะไดรับการ
จัดสรรเงินพิเศษเปนบําเหน็จความชอบ
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ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ /
งานของสวนราชการ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด และองคการมหาชน ตลอดจนดําเนินการ
ติดตามประเมินผล ตั้งแตปง บประมาณ พ.ศ. 2547 เปนตนมา อยางตอเนื่อง โดยกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมี 4 มิติ ไดแก 1) มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ 3) มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติ
ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร / สถาบัน
สําหรับมิติที่ 2 ไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่กําหนดใหวัดกับทุกสวนราชการ และองคการ
มหาชน คือตัวชีว้ ัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” โดยมีหนวยงานอิสระจาก
ภายนอกเปนผูประเมินผล ในปงบประมาณ 2550 - 2551
โดยที่ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รัฐบาลไดประกาศวาระแหงชาติดา นจริยธรรม ธรรมา
ภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่มีเปาประสงคสําคัญประการหนึ่ง
คือ การสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการโดยสุจริต ใหยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม เปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง
การปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความตองการของประชาชน และ
มีความรับผิดชอบตอสังคม สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และองคการมหาชน และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนมา
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององคการมหาชน (โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วดั ที่ 8 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงาน ก.พ.ร.
ไดกําหนดใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตาม
ลักษณะของงานบริการ ไดแก
(1) งานบริการทีผ่ ูรับบริการไดรับบริการโดยตรงตั้งแตขั้นตอนแรกถึงขัน้ ตอนสุดทาย
สามารถวัดระดับความพึงพอใจไดทันที ณ จุดนั้น ดวยวิธีการสัมภาษณตัวตอตัวหรือสัมภาษณ
ทางโทรศัพทกรณีที่มีฐานขอมูลรายชื่อของผูรับบริการ หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณียกรณีมีที่
อยูของผูรับบริการ
(2) งานบริการทีม่ ีการใหบริการผานทางโทรศัพทหรือระบบอินเทอรเน็ต สามารถวัดระดับ
ความพึงพอใจ โดยการสัมภาษณทางโทรศัพทกรณีทมี่ ีฐานขอมูลรายชื่อของผูรับบริการ หรือสง
แบบสอบถามทางไปรษณียก รณีมีที่อยูของผูรับบริการ
การสํารวจโดยแบบสอบถามประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบเพื่อการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ 2552 โดยจะไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2552 และนําผลการวิจัยไปใชประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/แกไขคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในดานตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ดานตาง ๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 เพื่อสํารวจความเชื่อมั่นตอคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โดยมุงเนนความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใหบริการของเจาหนาที่
2.3 เพื่อนําขอสนเทศผลการวิจยั เชิงสํารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มาใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2.4 เพื่อใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่จัดคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 สามารถนําขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจากโครงการวิจัยเชิง
สํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ไปประกอบพิจารณาปรับปรุง/แกไขคุณภาพ
การใหบริการใหดีขึ้น

3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 การสํารวจกลุมเปาหมายผูรับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คือ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2552
3.1.2 ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2552
3.1.3 ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3.2 ประเด็นหลักที่ทําการสํารวจ ประกอบดวย
3.2.1 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามขอกําหนดของ ก.พ.ร.
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิเชน อาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม หองเรียน หองทดลอง หอพัก หองสมุด และศูนยกฬี า
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3.2.2 การสํารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการโดยใหความสําคัญกับ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามวาระแหงชาติดา น
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3.3 กําหนดระยะเวลาของการศึกษา 7 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2552 – ตุลาคม
2552

4. ระเบียบวิธีการวิจัย
การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและตรงความ
เปนจริงมากที่สุด จึงใชวิธีการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวย
แบบสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) และการสนทนากลุม
(Focus Group) ในดานการวิเคราะหผลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน รวมทั้งการวิเคราะหเนื้อหาและการ
สรางขอสรุป
รายการขอมูลการสํารวจ
1. งานบริการของฝายวิชาการฯ
1.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1.3 ความพึงพอใจดานผลการใหบริการโดยภาพรวม

กลุมเปาหมายที่สํารวจ
นักเรียน ครู/เจาหนาที่

2. งานบริการของฝายคลังและพัสดุ
2.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.3 ความพึงพอใจดานผลการใหบริการโดยภาพรวม

ครู/เจาหนาที่

3. งานบริการของฝายหอพัก
3.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.3 ความพึงพอใจดานผลการใหบริการโดยภาพรวม

นักเรียน ผูปกครอง
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รายการขอมูลการสํารวจ
4. งานบริการของฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
4.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.3 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.4 ความพึงพอใจดานผลการใหบริการโดยภาพรวม
5. งานบริการของฝายวิเทศสัมพันธ
5.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
5.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
5.3 ความพึงพอใจดานผลการใหบริการโดยภาพรวม
6. งานบริการของฝายอํานวยการ
6.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
6.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
6.3 ความพึงพอใจดานผลการใหบริการโดยภาพรวม
7. งานบริการของฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
7.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
7.3 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
7.4 ความพึงพอใจดานผลการใหบริการโดยภาพรวม
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กลุมเปาหมายที่สํารวจ
ครู/เจาหนาที่

นักเรียน ครู/เจาหนาที่

ครู/เจาหนาที่

นักเรียน ครู/เจาหนาที่

5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ จากผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2552 และครูและ
เจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ระยะที่ 2 การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจาก (1) กลุมนักเรียน คือ คณะกรรมการ
นักเรียน คณะกรรมการหอพัก และ (2) กลุมผูปกครอง คือ ผูปกครองเครือขาย โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ระยะที่ 3 การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในดานตาง ๆ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

6. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
6.1 ประชากร
6.1.1 ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ปการศึกษา 2552 จํานวน 724 คน
6.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา
2552 จํานวน 724 คน
6.1.3 ครูและเจาหนาทีข่ องโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 181 คน
6.2 กลุมตัวอยาง
6.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา
2552 เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทัง้ หมด จํานวน 724 คน
6.2.2 ครูและเจาหนาทีข่ องโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรทั้งหมด จํานวน 181 คน
6.2.3 สําหรับผูปกครองนักเรียน ใชการสุมตัวอยางในการสอบถามความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการโดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางโดยใชตารางการสุมตัวอยางของ
Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ความคลาดเคลื่อน 5% ประชากร 1,000 คน ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 286 คน
6.2.4 กลุมตัวอยางในการสนทนากลุม (Focus group) คือ (1) คณะกรรมการ
นักเรียนและคณะกรรมการหอพัก 12 คน และ (2) ผูปกครองเครือขาย 12 คน
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7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้นตามขัน้ ตอน ดังนี้
7.1 ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสํารวจ
ความพึงพอใจในการบริการ
7.2 ศึกษากรอบและแนวทางการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่กําหนดโดย
ก.พ.ร. ซึ่งมี 3 ประเด็นสําคัญ
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
7.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ
7.4 ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแบบสอบถาม
7.5 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจ เพื่อดูความตรงเชิงเนื้อหา
7.6 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
7.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552
จํานวน 30 คน และผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมทางภาษา ความเขาใจในการทําแบบสอบถามและนําไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability)
7.8 นําแบบสอบถามไปใชสอบถามผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2552 และครูและเจาหนาทีท่ ี่เปนกลุมตัวอยาง

8. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือในการวิจัยซึ่งเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 13 ฉบับ คือ
(1) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝายคลังและพัสดุ
(2) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) งานโสตทัศนศึกษา ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) งานหองสมุด ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) งานวิชาการและสงเสริมการวิจัย และงานทะเบียน ฝายวิชาการฯ
(6) งานใหการปรึกษาและกิจการนักเรียนเกา ฝายวิชาการฯ
(7) งานแผนงานและประเมินมาตรฐาน ฝายอํานวยการ
(8) งานสารบรรณและงานบุคคล ฝายอํานวยการ
(9) งานสุขภาพอนามัย ฝายกิจการหอพัก
(10) งานโภชนาการ ฝายกิจการหอพัก
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(11)
(12)
(13)

งานหอพักชายและหญิง ฝายกิจการหอพัก
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ ฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยนักเรียน
และครู / เจาหนาที่ ผูวิจัยจะแจกใหโดยตรงและใหสงคืนโดยตรงทีผ่ ูวิจัย สําหรับผูปกครองนักเรียน
ผูวิจัยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแจกแบบสอบถามใหกับผูปกครองโดยตรงและ
เก็บกลับคืนเลยเมื่อผูปกครองมารับ – สง นักเรียนที่หอพัก
การเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามแตละฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 2 งานหองสมุด ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 3 งานโสตทัศนศึกษา ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 4 งานวิชาการและสงเสริมการวิจัย และงานทะเบียน ฝายวิชาการฯ
ฉบับที่ 5 งานใหการปรึกษาและกิจการนักเรียนเกา ฝายวิชาการฯ
ฉบับที่ 6 งานสุขภาพอนามัย ฝายกิจการหอพัก
ฉบับที่ 7 งานโภชนาการ ฝายกิจการหอพัก
ฉบับที่ 8 งานหอพักชายและหญิง ฝายกิจการหอพัก
ฉบับที่ 9 งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝายคลังและพัสดุ
ฉบับที่ 10 งานแผนงานและประเมินมาตรฐาน ฝายอํานวยการ
ฉบับที่ 11 งานสารบรรณและงานบุคคล ฝายอํานวยการ
ฉบับที่ 12 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝายอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
ฉบับที่ 13 งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ ฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ

แบบประเมิน
ฉบับที่ 1

ผูตอบแบบประเมิน
นักเรียน
ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1 ม.4/8

ฉบับที่ 2

ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2 ม.4/9

ฉบับที่ 3 และ ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3 ม.6/8 ม.6/9
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4 ม.6/10
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)
ชาย
หญิง
รวม
34
98
64
(8.84%)
(4.70%)
(13.54%)
64
34
98
(8.84%)
(4.70%)
(13.54%)
45
151
76
(10.50%)
(6.22%)
(16.72%)
33
95
62
(8.56%)
(4.56%)
(13.12%)

แบบประเมิน

ผูตอบแบบประเมิน

ฉบับที่ 6

ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5 ม.5/8

ฉบับที่ 7

ม.4/6 ม.5/6 ม.6/6 ม.5/9

ฉบับที่ 8

ม.4/7 ม.5/7 ม.6/7 ม.5/10 ม.4/10
รวม

ฉบับที่ 8

ผูปกครองนักเรียน

แบบประเมิน

ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ผูเกี่ยวของ

ครู / เจาหนาที่
นักเรียน

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)
ชาย
หญิง
รวม
33
96
63
(8.70%)
(4.56%)
(13.26%)
65
31
96
(8.98%)
(4.28%)
(13.26%)
39
120
81
(11.19%)
(5.37%)
(16.56%)
249
724
475
(65.61%)
(34.39%)
(100%)
156
286
130
(45.45%)
(54.55%)
(100%)

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)
ครู / เจาหนาที่
ชาย
หญิง
รวม
24
36
12
(33.33%)
(66.67%)
(100%)
26
28
54
(48.15%)
(51.85%)
(100%)
29
43
14
(32.56%)
(67.44%)
(100%)
69
119
50
(42.02%)
57.98%)
(100%)
56
70
14
(20.00%)
(80.00%)
(100%)
50
82
32
(39.02%)
(60.98%)
(100%)
42
64
22
(34.38%)
(65.62%)
(100%)
36
62
26
(41.94%)
(58.06%)
(100%)
26
58
32
(55.17%)
(44.83%)
(100%)
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9. การวิเคราะหขอมูล
9.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ใชวธิ ีการดังนี้
9.1.1 หารอยละและคาเฉลีย่ ของขอคําถามที่เปนแบบเลือกตอบ (Check list)
และแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
เกณฑการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจอยางยิ่ง
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจ
2 หมายถึง ไมพึงพอใจ
1 หมายถึง ไมพึงพอใจอยางยิ่ง
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย มีดังนี้
1.00 – 1.49 หมายถึง ไมพึงพอใจอยางยิ่ง
1.50 – 2.49 หมายถึง ไมพึงพอใจ
2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจ
3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจอยางยิ่ง
9.1.2 ขอคําถามที่เปนการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ดังนี้
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยเนนที่องคประกอบสําคัญ
3 ประการ คือ มีความเปนระบบ มีสภาพเปนปรนัย และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี
การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป แบงออกเปน 3 วิธี คือ
(1) การวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความสรางขอสรุป
จากขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมมาได
(2) การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดของขอมูล (Typological Analysis) คือ
การจําแนกขอมูลเปนชนิด ๆ ทั้งโดยวิธที ี่ใชแนวคิดทฤษฎี และแบบไมใชแนวคิดทฤษฎี
(2.1) แบบใชแนวคิดทฤษฎี คือ การจําแนกขอมูลเปนชนิดตาง ๆ
ในเหตุการณหนึ่ง ๆ แยกออกเปน การกระทํา กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ การมีสวน
รวมในกิจกรรม และสภาพสังคมหรือสถานการณเปนแนวทางในการจําแนกสําหรับการวิเคราะห
(2.2) แบบไมใชทฤษฎี คือ การจําแนกขอมูลที่จะวิเคราะหตามความ
เหมาะสมกับขอมูล อาจใชสามัญสํานึกหรือประสบการณของผูวิจัยก็ได
(3) การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล คือ การที่ผูวิจัยนําเหตุการณ
หลาย ๆ เหตุการณที่ไดจําแนกชนิดของขอมูลนั้นแลวมาเปรียบเทียบกัน การใชวิธีการเปรียบเทียบ
หรือวิเคราะหเชนนี้ จะนําไปสูการสรางขอสรุปเชิงนามธรรมและการสรางทฤษฎี
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9.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม มีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
(2.1) เตรียมขอมูลเพื่อวิเคราะหโดยการถอดเทปบันทึกบทสนทนา และตรวจสอบ
ความครบถวนรวมกันระหวางผูบันทึกการสนทนา และผูดําเนินการสนทนา
(2.2) ผูวิจัยอานบันทึกบทสนทนาของทุกกลุม
(2.3) ใชวิธวี ิเคราะหจัดหมวดหมูประเด็นความพึงพอใจตามแนวคําถาม
(2.4) วิเคราะหเนื้อหาความแตกตาง และความเหมือนของการแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุมและระหวางกลุม หาสาเหตุหรือคําอธิบาย และบรรยายเปนความเรียง
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10. สรุปผลการประเมิน
10.1 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการดาน
ตาง ๆ ของงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนไปอยางชัดเจน มีระบบและ
งายตอการปฏิบัติ
2. การดูแลและตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลักและระบบ
โทรศัพทของโรงเรียน เครือขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน และการ
เชื่อมโยงเครือขายภายนอกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. การใหบริการติดตั้งระบบ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร มีความเหมาะสมและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การบริการใหคําปรึกษา ดูแล ซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงและ
ควบคุมระบบการใชงานบนอินเตอรเน็ต เปนอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองตอความตองการของผูขอรับบริการ
5. การบริการคูมือการใชโปรแกรม ฝกอบรม ใหคําปรึกษา และชวยแกไข
ปญหาเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรแกครู เจาหนาที่ และนักเรียน
ไดอยางเหมาะสมรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6. คุณภาพของเว็บไซตโรงเรียน http://www.mwit.ac.th/ ในแงของการ
บริการขอมูลขาวสารเปนประโยชนและมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู
เสมอ
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. คุณภาพและปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง มีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน
2. การบริการจัดพิมพโปสเตอรเพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
3. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอก
จุดการใหบริการที่ชัดเจนและงายตอการขอรับบริการ
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3.99
พึงพอใจมาก
3.82
พึงพอใจมาก
3.82
พึงพอใจมาก
3.82
พึงพอใจมาก
3.89
พึงพอใจมาก
4.22
พึงพอใจมาก
3.93
พึงพอใจมาก
4.02
พึงพอใจมาก
4.22
พึงพอใจมาก
4.08
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

4. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถาม
และใหความชวยเหลือทางวิชาการและทางเทคนิคแกทา น
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
---
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4.07
พึงพอใจมาก
4.10
พึงพอใจมาก
3.90
พึงพอใจมาก
4.08
พึงพอใจมาก
4.00
พึงพอใจมาก
3.99
พึงพอใจมาก

10.2 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานหองสมุด ฝายวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวขอ

คาเฉลีย่

4.26
ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
พึงพอใจมาก
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
หองสมุด เปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
2. การบริการยืม – คืน หนังสือ สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย ยืมตอ ชําระคาปรับ
4.55
มีความเปนระบบ สะดวก และ รวดเร็ว
พึงพอใจอยางยิ่ง
3. การบริการเพื่อใหผูรับบริการแนะนําและสั่งซื้อหนังสือเขาหองสมุด
4.20
มีระบบ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
พึงพอใจมาก
4. การใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน มีทั่วถึงและอยูในสภาพที่พรอม
4.05
ใชงานไดตลอดเวลา
พึงพอใจมาก
5. คุณภาพของเว็บไซตหองสมุด http://e-lib.mwit.ac.th/ ในแงของการ
3.95
บริการขอมูลขาวสารเปนประโยชนและมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู
พึงพอใจมาก
เสมอ
6. คุณภาพของระบบบริการสืบคน หนังสือและสิ่งพิมพ ผานทาง e-library
4.07
พึงพอใจมาก
7. การใหบริการรายชื่อหนังสือและวารสารใหม รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ของ
4.05
หองสมุดเปนไปอยางทั่วถึงผานวิธีการตาง ๆ เชน แผนพับ ใบประกาศ
พึงพอใจมาก
เว็บไซต ฯ
8. การจัดตูนิทรรศการแสดงหนังสือหมุนเวียนในแตละเดือน เพื่อให
4.15
ผูรับบริการทราบถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณปจจุบัน เชน จัดแสดง
พึงพอใจมาก
หนังสือเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร
9. เวลาเปดบริการศูนยวทิ ยาบริการ (จันทร-ศุกร 8.00-22.00 น., เสาร4.22
อาทิตย และวันนักขัตฤกษ 10.30 – 22.00) เหมาะสม
พึงพอใจมาก
10. ความเปนระเบียบเรียบรอยของการจัดวางสิ่งพิมพ เพื่อความสะดวก
4.21
ของทานตอการคนหาสิ่งพิมพจากชั้นวาง
พึงพอใจมาก
11. คุณภาพ ปริมาณของฐานขอมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชา
4.20
ตาง ๆ ที่บอกรับและใหบริการบนเว็บไซต
พึงพอใจมาก
12. คุณภาพ ปริมาณ และความหลากหลายของสิ่งพิมพตาง ๆ ที่มี
4.27
ใหบริการเปนตัวเลมภายในศูนยวทิ ยบริการ เชนหนังสือ วารสาร นิตยสาร
พึงพอใจมาก
หนังสือพิมพ
14

หัวขอ

คาเฉลีย่

13. การบริการพิเศษอื่น ๆ เชนการรับบริจาคหนังสือเกาและจําหนาย
ออกไปยังหนวยงานที่ขอรับบริจาค
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. ปริมาณพื้นที่ในการนั่งอานหนังสือภายในศูนยวิทยบริการ
2. บริการหองอานหนังสือ ติว และสัมมนากลุมยอย รวมทั้งใชสื่อมัลติมิเดีย
DVD VCD เพื่อความรูและความบันเทิง
3. การบริการถายเอกสารและเขาเลมรายงาน สะดวกและรวดเร็ว
4. คุณภาพและปริมาณเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ IT อื่นๆ เชน
เครื่องพิมพ รวมทั้งบริการเครือขายไรสายภายในศูนยวิทยบริการ
5. ความสะอาดของหองสมุด การตกแตงสถานที่ แสงสวาง อุณหภูมิหอง
การถายเทอากาศ ตลอดจนบรรยากาศภายในศูนยวทิ ยบริการ
6. หองน้ําสําหรับผูใชบริการ ภายในศูนยวิทยบริการสะอาด
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
หองสมุด
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถาม
และใหความชวยเหลือทางวิชาการและทางเทคนิคแกทา น
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3
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4.12
พึงพอใจมาก
4.18
พึงพอใจมาก
4.12
พึงพอใจมาก
4.00
พึงพอใจมาก
4.07
พึงพอใจมาก
4.14
พึงพอใจมาก
4.28
พึงพอใจมาก
4.32
พึงพอใจมาก
4.16
พึงพอใจมาก
4.24
พึงพอใจมาก
4.24
พึงพอใจมาก
4.27
พึงพอใจมาก
4.25
พึงพอใจมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. หนังสือสําหรับเตรียมสอบมีนอยไป
2. หนังสือที่อยูในเกณฑ 50 เลมที่ควรอาน ถึงแมจะติดสัญลักษณแลวแตกย็ ังไมชัดเจน หายาก
3. หองประชุมเล็กชั้น 2 ไมสามารถใชประชุมไดจริง เนื่องจากมีเสียงดังออกมา
4. การเปลี่ยนระบบการสั่งพิมพงาน ควรแจงใหนักเรียนทราบโดยทั่วถึงกัน อาจทําเปนปายชี้แจง
ใหชัดเจน และแจงใหทราบลวงหนากอนที่จะเปลี่ยนระบบ
5. ชวงที่ไมเปดเครื่องปรับอากาศ ถึงแมวานักเรียนจะนอยแตก็หายใจไมออก ไมมีระบบระบาย
อากาศรองรับไวกอน
6. ควรกําหนดทางเขา – ออก ใหชัดเจน เพื่อนักเรียนจะไดกดนิ้วทุกครั้งกอนเขา อาจารยจะได
ไมตองมานั่งบอกตลอดเวลา
7. ระบบการจองใชหองประชุม มีการโตตอบชาเกินไป ไมทันเวลาการใชงาน บางครั้งก็มีการจอง
ซ้ําซอน
8. เจาหนาที่ไมดุนักเรียนที่สงเสียงดัง
9. เวลาเปดเครื่องปรับอากาศควรยืดหยุน เชนวันจันทรคาบบรรยาย นักเรียน ม.6 ฟงครบแลว
มาอานหนังสือในหองสมุดกันมาก แตไมเปดเครื่องปรับอากาศ นักเรียนรอน มีผลตอการอาน
หนังสือ และการเปดแอรเพียงครึ่งหองทําใหเสียคาไฟมากกวา กวาจะเย็นไดทวั่ ถึง
10. อยากใหหองสมุดเปดตลอดเวลา ในชวงเวลา 17.00 – 19.00 น. ดวย
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10.3 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานโสตทัศนศึกษา ฝายวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาเฉลีย่

หัวขอ
ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
โสตทัศนศึกษา เปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
2. การบริการสถานที่(หองประชุม หองสตูดิโอ) และโสตทัศนูปกรณ เพื่อการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เปนไปอยางมีระบบ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3. การบริการบันทึกภาพนิ่งและวีดิทศั น การจัดกิจกรรมของโรงเรียน เปนไป
อยางมีระบบ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. การบริการคลังภาพ และสื่อวีดิทัศน กิจกรรมของโรงเรียน มีการจัดเก็บที่
เปนระบบ สะดวกตอการนําไปใชงาน
5. การบริการใหคําปรึกษาและกําหนดคุณลักษณะโสตทัศนูปกรณให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. การใหบริการดูแล รักษา ซอมบํารุง โสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานอยู
ตลอดเวลา
7. การใหบริการออกแบบ จัดทําสื่อกราฟกและสื่อมัลติมีเดียแกครู นักเรียน
และเจาหนาที่ เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียน และการเรียนการสอน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
8. การบริการติดตั้ง ควบคุม ดูแลระบบโทรทัศนวงจรปดภายในโรงเรียน ใหอยู
ในสภาพที่พรอมใชงานเมื่อมีการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงกิจกรรมตาง
ๆ ภายในโรงเรียน
9. การบริการ ควบคุม ดูแล ระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน มีความ
ครอบคลุมทุกบริเวณและพรอมใชงานตลอดเวลา
10. การบริการและการใหคําปรึกษาแนะนําในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมของนักเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน เชน บันทึก
วีดิทัศนการสอน การบริการทําสําเนาหรือแปลงระบบสื่อโสตทัศนใหเหมาะสม
กับงาน เปนไปอยางมีระบบ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
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4.10
พึงพอใจมาก
4.35
พึงพอใจมาก
4.20
พึงพอใจมาก
4.02
พึงพอใจมาก
4.11
พึงพอใจมาก
4.15
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก
4.18
พึงพอใจมาก
4.09
พึงพอใจมาก
4.20
พึงพอใจมาก
4.15
พึงพอใจมาก

คาเฉลีย่

หัวขอ
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. คุณภาพและปริมาณของโสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน
2. หองประชุม หองสตูดิโอ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย แสงสวางเพียงพอ
มีการถายเทอากาศ ตลอดจนบรรยากาศที่ดี
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
โสตทัศนศึกษา
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถามและ
ใหความชวยเหลือและคําแนะนําทางเทคนิคแกทาน
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
---
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4.30
พึงพอใจมาก
4.40
พึงพอใจมาก
4.35
พึงพอใจมาก
4.27
พึงพอใจมาก
4.46
พึงพอใจมาก
4.34
พึงพอใจมาก
4.36
พึงพอใจมาก

10.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานวิชาการและสงเสริมการวิจัย
ฝายวิชาการ กิจการนักเรียนและกิจการนักเรียนเกา
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
วิชาการและสงเสริมงานวิจัย และทะเบียน เปนไปอยางชัดเจนและงายตอ
การทําความเขาใจ
2. การวางแผน ประสานงานและดําเนินการคัดเลือกและสรรหานักเรียน
เปนไปอยางมีระบบ และขั้นตอนที่ชัดเจน
3. การประสานงานกับสาขาวิชาเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน การเปด
รายวิชาเพิ่มเติม การเปดชุมนุม การจัดทําตารางสอน เปนไปอยางมีระบบ
มีการวางแผนและขั้นตอนทีช่ ัดเจน
4. มีระบบการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ ชัดเจน ครูและนักเรียนทราบอยางทั่วถึง
5. มีการประสานงานกับคณะกรรมการการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนคณะ
ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาผูเรียนเปนไปตามอุดมการณและ
เปาหมายของโรงเรียน
6. การดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการดําเนินการของ
โรงเรียน มีประสิทธิภาพ ผูที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปใชเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานได
7. การสงเสริม ประสานงาน และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิจยั ของ
นักเรียน ครู และเจาหนาที่ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
8. การบริการจัดทําประวัติ ระเบียนผลการเรียน บันทึกและประมวล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียน เปนไปอยางถูกตอง และเปนปจจุบันอยู
เสมอ สะดวกและงายตอการตรวจสอบ ติดตาม
9. การใหบริการออกเอกสารรับรองผลของนักเรียน มีความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตอง
10. การบริการจัดทําสําเนาเอกสาร มีขั้นตอนที่งาย สะดวกและรวดเร็ว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนดและมีความถูกตอง (ในกรณีผูใชบริการปฏิบัตติ าม
ขั้นตอน)
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
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3.82
พึงพอใจมาก
4.00
พึงพอใจมาก
3.82
พึงพอใจมาก
3.80
พึงพอใจมาก
3.87
พึงพอใจมาก
3.89
พึงพอใจมาก
3.80
พึงพอใจมาก
4.07
พึงพอใจมาก
3.80
พึงพอใจมาก
3.88
พึงพอใจมาก
3.88
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. คูมือหรือระเบียบปฏิบตั ิ มีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดสงผล
คะแนนของนักเรียน และผลการปฏิบตั ิกจิ กรรมพัฒนาผูเรียน
2. มีแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ อาทิ รายชื่อนักเรียน สมุดบันทึกกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ที่จัดเปนระเบียบ สะดวกและงายตอการใชงาน
3. การแจงขอมูลและขาวสาร เชน การสงผลคะแนน การเปลี่ยนแปลง
ตารางสอน ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ผานทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน เว็บไซต จดหมายอิเล็คทรอนิค หรือ ใบประกาศ
4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดสง และ
ประมวลผลคะแนนของนักเรียน
5. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอก
จุดการใหบริการที่ชัดเจนและงายตอการขอรับบริการ
6. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
วิชาการและสงเสริมการวิจัย งานทะเบียน
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถาม
และใหความชวยเหลือทางวิชาการและทางเทคนิคแกทา น
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

3.76
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก
3.98
พึงพอใจมาก
3.98
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก
3.93
พึงพอใจมาก
3.83
พึงพอใจมาก
3.90
พึงพอใจมาก
3.92
พึงพอใจมาก
3.88
พึงพอใจมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. คาจัดทําใบรับรองภาษาอังกฤษแพงเกินไป (ฉบับละ 40 บาท)
2. ควรมีเจาหนาที่งานทะเบียนอยูประจําหองวิชาการตลอดเวลา
3. ระบบการรับใบรับรองยังไมดี ใครมาหยิบไปก็ได อาจทําใหเกิดปญหายื่นใบสมัครไมทันได
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10.5 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานใหการปรึกษาและกิจการนักเรียนเกา
ฝายวิชาการ กิจการนักเรียนและกิจการนักเรียนเกา
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
ใหการปรึกษาและกิจการนักเรียนเกาเปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทํา
ความเขาใจ
2. การใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอ ทุนการศึกษา การ
ทดสอบทางการศึกษา ทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอทําใหผูรับบริการ
ไดรับผลประโยชนสูงสุด
3. การวางแผน ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมทางดาน
การศึกษาตอและอาชีพ เปนไปอยางมีระบบ ชัดเจน และนาสนใจ
4. การบริการจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณและ
สุขภาพจิต ใหแกครู เจาหนาที่และนักเรียน โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจน
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง และจัดกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
5. การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพจิตกับนักเรียน ครู และเจาหนาที่
ปฏิบัติดว ยความเชี่ยวชาญ เปนไปตามหลักวิชาการ สามารถแกไขปญหา
ไดตรงจุดและตรงประเด็น
6. การวางแผนติดตาม ชวยเหลือใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหา
ทางดานสุขภาพจิตหรือการเรียน ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. การดําเนินการติดตามผลการเรียนและอุดมการณของนักเรียนเกาเปนไป
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีขอมูลที่เปนปจจุบนั อยูตลอดเวลา
8. การประชาสัมพันธ วางแผนดําเนินการ เกี่ยวกับการรับสมัครและ
คัดเลือกนักเรียน ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ชัดเจนและโปรงใส
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีเอกสารตาง ๆ ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนการศึกษาตอของนักเรียน
อาทิ แผนพับ เอกสารรวบรวมขอสอบทุนตาง เชน ทุน ก.พ. ทุนเลาเรียน
หลวง ที่จัดเปนระเบียบ มีปริมาณเพียงพอ สะดวกและงายการศึกษาคนควา
21

3.96
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก
4.09
พึงพอใจมาก
4.02
พึงพอใจมาก
4.02
พึงพอใจมาก
3.97
พึงพอใจมาก
4.18
พึงพอใจมาก
4.04
พึงพอใจมาก
4.30
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

2. การแจงขอมูลและขาวสาร เชน การสมัครสอบเชิงทุนการศึกษาของ
หนวยงานตาง ๆ การบรรยาย อบรม ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน เว็บไซต จดหมายอิเล็คทรอนิค หรือ ใบประกาศ
3. มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมใหกับผูรบั บริการ ขอคําปรึกษาทางสุขภาพจิต
4. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอก
จุดการใหบริการที่ชัดเจนและงายตอการขอรับบริการ
5. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงานให
การปรึกษาและกิจการนักเรียนเกา
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถาม
และใหความชวยเหลือทางวิชาการและทางเทคนิคแกทา น
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

4.16
พึงพอใจมาก
3.50
พึงพอใจมาก
3.87
พึงพอใจมาก
3.90
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก
4.30
พึงพอใจมาก
4.23
พึงพอใจมาก
4.21
พึงพอใจมาก
4.25
พึงพอใจมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. การแจงขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอยังลาชาอยูมาก
2. ครูที่ใหคําปรึกษาควรมีความรูเรื่องการศึกษาตอทุกคน เพราะไปถามบางคนก็ไมรูเรื่องและครูที่
รูเรื่องก็ไมอยู
3. ควรมีหองใหคําปรึกษาเฉพาะบุคคล
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10.6 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานสุขภาพอนามัย ฝายกิจการหอพัก
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
สุขภาพอนามัย เปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
2. การบริการปฐมพยาบาลและดูแลผูปว ยในเบื้องตนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. การบริการประสานงานและจัดสงผูปวยไปยังโรงพยาบาล มีความรวดเร็ว
ฉับไว
4. การบริการใหความรูและคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยแก
นักเรียน ครูและเจาหนาที่ ปฏิบัติอยางเชี่ยวชาญ เปนไปตามหลักวิชาการ
อยางถูกตอง
5. มีการประสานงานกับผูปกครอง ครูที่ปรึกษาประจําชั้นของนักเรียนที่มี
ปญหาดานสุขภาพอนามัยอยางทันทวงที และตอเนื่อง
6. การบริการตรวจสุขภาพประจําปของ นักเรียน ครูและเจาหนาที่ เปน
อยางมีการวางแผนและมีประสิทธิภาพ
7. การบริการติดตามและใหคําแนะนํานักเรียน ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน
ที่มีปญหาสุขภาพเปนรายบุคคล เปนไปอยางตอเนื่อง
8. การบริการจัดชุดยาสามัญประจําบานและชุดปฐมพยาบาล ใหแกนักเรียน
ครูและเจาหนาที่ที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เชน คายวิชาการ คาย
บําเพ็ญประโยชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
9. มีการดําเนินการประชาสัมพันธถึงพิษภัยของโรคที่กําลังระบาดในปจจุบัน
หรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได ใหนักเรียนไดรับทราบอยางตอเนื่องและทั่วถึง
พรอมทั้งวิธีการดูแลรักษา และปองกันตนเองกอนและหลังเปนโรค
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. หองพยาบาลสะอาด แสงสวางเพียงพอ อุณหภูมิพอเหมาะ จัดเปน
ระเบียบ แบงแยกชายหญิงชัดเจน
2. จํานวนเตียงผูปวยมีปริมาณเพียงพอ และอยูในสภาพที่สมบูรณ สะอาด
พรอมใชงานตลอดเวลา
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4.00
พึงพอใจมาก
4.12
พึงพอใจมาก
4.21
พึงพอใจมาก
4.12
พึงพอใจมาก
3.93
พึงพอใจมาก
4.11
พึงพอใจมาก
4.05
พึงพอใจมาก
4.21
พึงพอใจมาก
4.12
พึงพอใจมาก
4.10
พึงพอใจมาก
3.99
พึงพอใจมาก
3.82
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

3. อุปกรณทางการแพทยและเวชภัณฑ อยูในสภาพที่พรอมใชงาน
ตลอดเวลาและมีปริมาณเพียงพอ
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
สุขภาพอนามัย
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถาม
และใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแกทา น
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

4.02
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก
4.08
พึงพอใจมาก
4.19
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. ควรมีหองกักกันเชื้อโรค
2. พยาบาลทั้ง 2 คน ควรมีมาตรฐานการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหเทาเทียมกัน ใชหลักเกณฑ
เดียวกัน
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10.7 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานโภชนาการ ฝายกิจการหอพัก
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
โภชนาการ เปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
2. การควบคุม ดูแลโรงอาหาร รานคาและการโภชนาการของโรงเรียน ทั้ง
ทางดานสุขอนามัย คุณคาทางโภชนาการ ปริมาณราคาที่ยุตธิ รรม เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3. การบริการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชภายโรงอาหารมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ
4. มีการจัดวางระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติภายในโรงอาหารและ
รานคาโรงเรียนอยางชัดเจน
5. การบริการสุมตรวจคุณภาพอาหาร และเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จัด
ขายภายในโรงเรียนเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ สรางความ
มั่นใจใหแกผูบริโภคไดเปนอยางดี
6. การบริการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการเกีย่ วกับสุขอนามัยและ
คุณคาของอาหารเปนไปอยางตอเนื่อง
7. การใหบริการจัดอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารวาง ในวาระตาง ๆ เชน
ประชุม/สัมมนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสม
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. โรงอาหารสะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ อากาศถายเทได
สะดวก
2. จุดลางมือที่เพียงพอและเหมาะสม
3. จุดบริการน้ําดื่มที่สะอาด
4. จุดเก็บภาชนะ เปนระเบียบ สะอาด นามอง
5. รานคาภายในโรงอาหาร มีปายบอกชื่อราน ชื่ออาหาร และราคาทีช่ ัดเจน
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4.15
พึงพอใจมาก
4.20
พึงพอใจมาก
4.15
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก
3.93
พึงพอใจมาก
3.93
พึงพอใจมาก
4.40
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก
3.62
พึงพอใจมาก
3.74
พึงพอใจมาก
4.20
พึงพอใจมาก
3.87
พึงพอใจมาก
3.84
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

6. ภายในโรงอาหารที่ปายแสดงบอกจุดบริการตาง ๆ ที่ชัดเจน
7. หองน้ําสําหรับผูใชบริการ ภายในโรงอาหารสะอาด
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
โภชนาการ
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถาม
และใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแกทา น
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. โรงอาหารไมสะอาดเทาที่ควร ควรมีพนักงานคอยเช็ดโตะตลอดเวลา
2. ชวงเย็นปดไฟเร็วเกินไป ควรปดไฟเวลา 19.00 น.
3. อาหารไมหลากหลาย
4. ราคาอาหารบางชนิดไมเหมาะสมกับปริมาณ
5. น้ําไมไหลบอย ทําใหสกปรกงาย
6. ที่ลางจานสกปรก
7. อากาศภายในโรงอาหารไมระบาย
8. คนขายบางรานอัธยาศัยไมดี
9. แกวน้ําไมเพียงพอ โดยเฉพาะชวงเชา
10. น้ําลวกชอน – สอม ไมรอน
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3.94
พึงพอใจมาก
4.06
พึงพอใจมาก
3.90
พึงพอใจมาก
4.36
พึงพอใจมาก
4.27
พึงพอใจมาก
4.32
พึงพอใจมาก
4.32
พึงพอใจมาก

10.8 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานหอพักชายและหญิง ฝายกิจการ
หอพัก
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
หอพักชายและหญิง เปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
2. การวางแผน พัฒนา และจัดการหอพักใหมีความพรอมในดาน
สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ภายในและบริเวณโดยรอบใหนาอยู แสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก บรรยากาศเหมาะสําหรับอยูอาศัย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการวางแผนงาน ออกระเบียบปฏิบตั ิและบังคับใชระเบียบนั้น ๆ กับ
นักเรียน อยางเครงครัด ชัดเจนและถูกตอง เพื่อใหนักเรียนประพฤติปฏิบตั ิ
อยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน
4. การบริการและการตรวจสอบติดตามนักเรียนที่ขออนุญาตออกไปนอก
โรงเรียนชวงนอกเวลาเรียนและวันหยุดราชการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน งายตอ
การตรวจสอบและแมนยํา
5. การประสานกับพอแม ผูปกครองนักเรียน เปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อรวม
ดูแลนักเรียน และพัฒนาใหนักเรียนอยูรวมกันในหอพักอยางมีความสุข
6. การติดตอประสานงานและใหขอมูลทางดานพฤติกรรมของนักเรียนกับครู
ที่ปรึกษาประจําชั้น เปนอยางทันทวงทีและตอเนื่อง เพื่อรวมกันดูแลนักเรียน
และแกไขปญหาใหกับนักเรียนไดทันเวลา
7. การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดออกกําลังกายและอยูรว มกันใน
หอพักอยางมีความสุข มีประสิทธิภาพและดําเนินการอยางตอเนื่อง
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. หองศึกษาดวยตนเอง มีปริมาณที่เพียงและมีบรรยากาศเหมาะตอ
การศึกษาเรียนรู
2. มีสถานที่ใหนักเรียนไดผอนคลายอิริยาบถ เชน หองดูโทรทัศน ฟงเพลง
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. มีสถานที่ใหนักเรียนสามารถประกอบอาหารเล็กๆ นอยๆ เชน
ชงเครื่องดื่ม อุนนม ที่เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ
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3.92
พึงพอใจมาก
3.77
พึงพอใจมาก
3.91
พึงพอใจมาก
3.84
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก
3.90
พึงพอใจมาก
3.78
พึงพอใจมาก
3.87
พึงพอใจมาก
3.53
พึงพอใจมาก
3.07
พึงพอใจ
4.03
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

4. มีเครื่องซักผาใหบริการอยางเพียงพอ
5. การบริการซัก รีด เสื้อผาของนักเรียน สะอาด มีการจัดสงและรับผาที่เปน
ระบบ
6. หอพัก สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอกทางหนีไฟ
การใชถังดับเพลิง
7. มีรานคาใหบริการสินคาที่จําเปน อยางเพียงพอและมีคุณภาพ
8. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่หอพัก มีความกระตือรือรน เต็มใจที่จะใหบริการ พยายามให
ความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
หอพัก
2. เจาหนาที่หอพัก มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถามและให
ความชวยเหลือและคําปรึกษาแกทาน
3. เจาหนาที่หอพัก สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ให
ผลลัพธตามทีท่ านตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. ตูน้ําเย็นบนหอทั้งหอชายและหอหญิงไมสะอาด รั่ว และมีไมครบทุกชั้น
2. ถังขยะบนหอพักชายมีไมครบทุกชั้น
3. ควรมีหองใหอานหนังสือบนหอพักเพิ่มมากขึ้น
4. ควรปรับปรุงหองดูโทรทัศนที่หอหญิง ควรติดพัดลมให เพราะยุงกัดมาก
5. เมื่อแจงอุปกรณภายในหองพักเสีย ชางมาซอมใหชามาก
6. หอพักหญิงหมอแปลงระเบิดบอย
7. หอพักชายชั้น 7 น้ํารั่วบนเพดาน
8. ควรกําหนดประเภทของเครื่องใชไฟฟาที่อนุญาตใหใชบนหอพักไดใหชัดเจน
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3.88
พึงพอใจมาก
3.65
พึงพอใจมาก
3.91
พึงพอใจมาก
3.91
พึงพอใจมาก
3.87
พึงพอใจมาก
3.73
พึงพอใจมาก
3.90
พึงพอใจมาก
3.98
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก

9. ไมมีการบํารุงรักษาอุปกรณภายในหองน้ําหอพักหญิง ถาสิ่งใดเสียบอย ๆ ควรจะเปลี่ยนไปเลย
10. หองรับผาที่ใหม อับ คับแคบ นักเรียนชายและหญิงรับผาใกลกัน นักเรียนชายบางคน
เปลี่ยนเสื้อเลยไมเหมาะสม อยูหลังหองน้ําทําใหผามีกลิ่นเหม็นและอาจมีแมลงมารบกวนเสื้อผาได
11. ชวงหนาฝนรูสึกวาผาไมสะอาด มีกลิ่นอับ
12. การจัดหองล็อคเกอรแบงสัดสวนไมดีระหวางชายและหญิง ไมมีคนคอยดูแลความสะอาด
13. ไมควรยายสํานักงานหอพักชาย อาจทําใหคนภายนอกเขาหอพักชายไดงาย โดยเฉพาะวัน
เสาร – อาทิตย ซึ่งเปดตลอดเวลา
14. การออกกฎระเบียบตาง ๆ ควรชี้แจงใหนักเรียนทราบกอนลวงหนา และเจาหนาที่หอพัก
ทุกคนทานควรปฏิบัตติ ามกฎอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
15. กฎควรมีความยืดหยุนไดบาง ตามเหตุผล สถานการณและความจําเปนเรงดวนของนักเรียน
16. กฎหอพักทําใหเกิดความไมเสมอภาคระหวางนักเรียนกรุงเทพและนักเรียนตางจังหวัด
17. เมื่อนักเรียนทําผิด อาจารยควรใชวธิ ีการตักเตือนดวยความหวงใย
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10.9 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝายคลังและ
พัสดุ
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุเปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
2. การบริการรับ – จายเงิน เพื่อกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ระบบ สะดวกรวดเร็ว และถูกตอง
3. การควบคุมการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว
ถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา
4. การควบคุมการเบิกจายทุนการศึกษา คาอาหารกลางวันของนักเรียน และ
เก็บคาไฟฟาจากนักเรียน เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ชัดเจนและถูกตอง
สามารถตรวจสอบได
5. ขั้นตอนและระบบการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน และบัญชี มีประสิทธิภาพ
สะดวกและงายตอการตรวจสอบ ในกรณีที่ผูรับบริการมีขอสงสัย
6. การใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับ การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
7. การบริการดําเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจาง เปนไปอยางมีขั้นตอนและระบบ
ที่ชัดเจน รวดเร็วและถูกตอง
8. เทคนิคในการเจรจาตอรองราคาและเงื่อนไขกับผูขาย เพื่อรักษา
ผลประโยชนขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
9. มีกระบวนการควบคุมและติดตามการสงมอบพัสดุใหเปนไปตาม
กําหนดเวลา
10. การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการรับและตรวจสอบพัสดุ มีการ
ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่ชัดเจน
11. การจัดทําระเบียนพัสดุของหนวยงานตาง ๆ เปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อ
ความถูกตองและชัดเจน สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีจัดทําคูมือ หรือระเบียนปฏิบตั ิที่ชดั เจนเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิก-จาย
ในกรณีตาง ๆ ที่ชัดเจน เขาใจงายและสะดวกในการปฏิบัติ
30

4.44
พึงพอใจมาก
4.51
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.69
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.69
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.55
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.48
พึงพอใจมาก
4.48
พึงพอใจมาก
4.51
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.54
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.56
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.45
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.54
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.38
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

2. มีแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ อาทิ การเบิกเงิน การเบิกพัสดุ ที่จัดเปน
ระเบียบ สะดวกและงายตอการใชงาน
3. การแจงขอมูลและขาวสาร เชน การจัดซื้อจัดจาง การแจงสลิปเงินเดือน
ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เว็บไซต จดหมายอิเล็คทรอนิค
4. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอกจุด
การใหบริการที่ชัดเจนและงายตอการขอรับบริการ
5. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
คาเฉลีย่ ดานที่ 2

4.64
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.58
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.47
พึงพอใจมาก
4.50
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.51
พึงพอใจอยางยิ่ง

ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
การเงิน บัญชีและพัสดุ
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถามและ
ใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกทาน
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

4.59
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.59
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.62
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.60
พึงพอใจอยางยิ่ง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. ควรปรับปรุงระบบงานใหเปนแบบ One Stop Service ไมใชจะซื้อพัสดุหนึ่งครั้งตองเดินเรื่อง
และดําเนินการเรื่องใบเสร็จดวยตนเองทั้งหมด
2. การเปนองคการมหาชนควรจะเบิกจายไดอยางรวดเร็ว และมีเงินสํารองใหจายไปกอน ไมใชให
เจาหนาที่/ครู ในองคกรจายไปกอนแลวมาขอเบิกทีหลัง โดยเฉพาะเงินที่เปนจํานวนมาก
เจาหนาที่/ครู บางคนไมมีกําลังมากพอจะจาย ควรมีสวนหนึ่งที่เตรียมไวกอนถึงสิ้นปงบประมาณ
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10.10 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานแผนงานและประเมินมาตรฐาน
ฝายอํานวยการ
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การประสานงาน กับสาขาวิชา/ฝาย/งาน/กิจกรรม เพื่อทําแผนการดําเนินงาน
ของโรงเรียนประจําป มีการดําเนินการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. การติดตาม ประสานงาน และจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของแตละ
สาขาวิชา/ฝาย/งาน/กิจกรรม เพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน เปนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. การดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลจากสาขา/ฝาย/งาน/กิจกรรม เสนอตอ
ฝายบริหารเพือ่ การวางแผนดําเนินงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ
ถูกตอง
4. การประสานงานเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานของแตละสาขาวิชา/ฝาย/งาน/
กิจกรรมเพื่อจัดทําเปนรายงานและเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พิจารณา มีระบบและขั้นตอนการติดตามที่ชัดเจนและตอเนื่อง
5. การบริการขอมูลผลการใชเงินงบประมาณของแตละสาขาวิชา/ฝาย/งาน/
กิจกรรม เปนปจจุบัน ถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีการจัดทําคูมือ หรือระเบียบปฏิบตั ทิ ี่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน
ของโรงเรียน แผนการใชงบประมาณ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
โรงเรียน ที่ชัดเจน เขาใจงายและสะดวกในการปฏิบตั ิ
2. การแจงขอมูลและขาวสาร เชน แผนการใชงบประมาณ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เว็บไซต จด
หมายอิเล็คทรอนิค
3. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอกจุด
การใหบริการที่ชัดเจนและงายตอการขอรับบริการ
4. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
คาเฉลีย่ ดานที่ 2
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4.17
พึงพอใจมาก
4.11
พึงพอใจมาก
4.15
พึงพอใจมาก
4.26
พึงพอใจมาก
4.29
พึงพอใจมาก
4.20
พึงพอใจมาก
4.26
พึงพอใจมาก
4.23
พึงพอใจมาก
3.77
พึงพอใจมาก
4.37
พึงพอใจมาก
4.16
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายามให
ความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงานแผนงาน
และประเมินมาตรฐาน
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถามและให
ความชวยเหลือทางเทคนิคแกทาน
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ให
ผลลัพธตามทีท่ านตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
---
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4.43
พึงพอใจมาก
4.31
พึงพอใจมาก
4.34
พึงพอใจมาก
4.36
พึงพอใจมาก

10.11 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานสารบรรณ ฝายอํานวยการ
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงานสาร
บรรณและงานบุคคล เปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
2. การบริการ รางและจัดพิมพจดหมายราชการ เพื่อติดตอกับหนวยงานภายนอก
ตรงตามวัตถุประสงคของผูข อรับบริการ ถูกตองและรวดเร็ว
3. การบริการรับและสงจดหมายของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน และจัดสง
จดหมายราชการไปยังหนวยงานภายนอก อยางรวดเร็วและถูกตอง
4. การจดบันทึกและพิมพรายงานการประชุมครูและเจาหนาที่ประจําเดือนของ
โรงเรียน อานงาย ไดใจความ และถูกตอง
5. มีการจัดทําทะเบียนและจัดเก็บ หนังสือเขา หนังสือออก คําสั่งของโรงเรียน อยาง
เปนระบบในรูปแบบเปนตัวเอกสารและเปนไฟลขอมูล ที่งายและสะดวกในการสืบคน
6. การบริการติดตอประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และสํานักงาน
แรงงานจังหวัด เพื่อใหชาวตางประเทศมาปฏิบัติงานทีโ่ รงเรียนไดหนังสืออนุญาต
ทํางาน มีระบบทีช่ ัดเจน ถูกตองตามหลักการของทางราชการ
7. การใหบริการจัดทําหนังสือสงตัว หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หนังสือรับรอง
เงินเดือน และอื่น ๆ ถูกตองและรวดเร็ว
8. การรับ – สง บันทึกขอความการขอลากิจ / ลาปวย มีระบบที่ชัดเจน และมีการ
แจงขอมูลยอนกลับไปใหเจาของเรื่องรับทราบผลอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีการจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ ถูกตอง สามารถตรวจสอบไดงาย
9. การวางแผนและดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายใน
โรงเรียนในแตละครั้งเปนไปอยางเปนระบบ ชัดเจนและโปรงใส
10. การวิเคราะหคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูใชบริการ เปนไปอยางถูกตองตามหลักการทาง
สถิติ มีความนาเชื่อถือ 100%
11. การบริการแจงผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนมีความชัดเจนและถูกตอง
และเปนความลับเฉพาะบุคคล
12. การดําเนินการตอสัญญาของเจาหนาที่ ทําอยางเปนระบบและมีขั้นตอนที่
ชัดเจน เปนไปตามระเบียบของการบริหารงานบุคคล
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
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3.54
พึงพอใจมาก
4.11
พึงพอใจมาก
4.33
พึงพอใจมาก
4.34
พึงพอใจมาก
3.89
พึงพอใจมาก
4.40
พึงพอใจมาก
4.08
พึงพอใจมาก
3.78
พึงพอใจมาก
3.85
พึงพอใจมาก
3.58
พึงพอใจมาก
4.03
พึงพอใจมาก
3.44
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยในการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในโรงเรียน
2. มีแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ อาทิ ใบลา ใบคํารองตาง ๆ ที่จัดเปนระเบียบ สะดวก
และงายตอการใชงาน
3. การแจงขอมูลและขาวสาร เชน ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน ขอมูลเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของโรงเรียน ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เว็บไซต จด
หมายอิเล็คทรอนิก
4. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอกจุดการ
ใหบริการที่ชดั เจนและงายตอการขอรับบริการ
คาเฉลีย่ ดานที่ 2

4.27
พึงพอใจมาก
4.24
พึงพอใจมาก
3.61
พึงพอใจมาก
3.69
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก

ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
4.22
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายามใหความ
ชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงานสารบรรณ และงาน พึงพอใจมาก
บุคคล
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถามและให
4.20
พึงพอใจมาก
ความชวยเหลือทางเทคนิคแกทาน
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ให
4.02
พึงพอใจมาก
ผลลัพธตามทีท่ านตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3
4.15
พึงพอใจมาก
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. เจาหนาที่งานบุคคลยังขาดความรับผิดชอบในการคิดภาระงาน การวางมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงงาน
2. งานบุคคลควรมีคนชวยปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น เพราะเปนเรื่องขวัญและกําลังใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ควรมีความชัดเจน รอบคอบและถูกตองมากกวานี้
3. การตออายุบัตรประจําตัวหรือการยืน่ ขอบัตรประจําตัวพนักงานชามาก ๆ
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10.12 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี ารปฏิบัติ ในการใหบริการของงาน
อาคารสถานที่และยานพาหนะเปนไปอยางชัดเจนและงายตอการทําความ
เขาใจ
2. การบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดภายในและภายนอก
อาคารเรียน อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
3. การใหบริการติดตาม ดูแล ซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภคภายโรงเรียน
ใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
4. มีการบริหารจัดการ ปรับปรุง ดูแล รักษา ภูมิสถาปตยของโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
5. การจัดระบบ วางแผนงาน และดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยทั้ง
ดานทรัพยสินและชีวิตความเปนอยูของนักเรียน ครู และเจาหนาที่ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการใหบริการรถตูโดยสารของโรงเรียน แกนักเรียน ครู และเจาหนาที่
ภายในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถชวยลดคาใชจายดาน
พลังงานเชื้อเพลิง
7. การบริการจัดตกแตงสถานที่ ประดับธง ประดับพระบรมฉายาลักษณ เนื่อง
ในวันสําคัญตาง ๆ และกิจกรรมของโรงเรียน มีความเรียบรอย สวยงาม
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ
2. มีแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ อาทิ การขอใชบริการยานพาหนะ การซอม
บํารุง ที่จัดเปนระเบียบ สะดวกและงายตอการใชงาน
3. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอกจุด
การใหบริการที่ชัดเจนและงายตอการขอรับบริการ
4. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
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3.57
พึงพอใจมาก
3.81
พึงพอใจมาก
3.63
พึงพอใจมาก
3.72
พึงพอใจมาก
3.59
พึงพอใจมาก
3.84
พึงพอใจมาก
4.06
พึงพอใจมาก
3.75
พึงพอใจมาก
3.81
พึงพอใจมาก
3.78
พึงพอใจมาก
3.63
พึงพอใจมาก
3.47
พึงพอใจ

หัวขอ

คาเฉลีย่

คาเฉลีย่ ดานที่ 2

3.67
พึงพอใจมาก

ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายาม
ใหความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงาน
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถามและ
ใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกทาน
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
ใหผลลัพธตามที่ทานตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. การประสานงานยาก เจาหนาที่ไมคอยนั่งประจําอยูที่โตะทํางาน
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3.78
พึงพอใจมาก
3.74
พึงพอใจมาก
3.66
พึงพอใจมาก
3.73
พึงพอใจมาก

10.13 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ
ฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ
หัวขอ

คาเฉลีย่

ดานที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
1. การประสานงานกับนักเรียน ครูและเจาหนาที่ เพื่อเขารวมโครงการ
แลกเปลีย่ นทางวิชาการ หรือแสดงผลงาน หรือเขารวมทํากิจกรรมอื่นๆ
ในตางประเทศเปนไปอยางมีระบบ มีแนวทางในการปฏิบัติอยางชัดเจน
2. การประสานงานกับ นักเรียน ครูและเจาหนาที่ เพื่อใหทําหนาที่ดูแล ตอนรับ
แขกชาวตางประเทศ เปนไปอยางมีระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3. การแสวงหาความรวมมือกับองคกร สถาบันและโรงเรียนทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่ นทางวิชาการและบุคลากรทั้งนักเรียนและ
ครู เปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
4. การใหบริการแปลและทําเอกสารของโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ มีความ
ถูกตองและรวดเร็ว
5. การบริการแนะนําการเขียนและตรวจแกผลงานของครูและนักเรียน
เปนภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ
6. การประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ เกีย่ วกับการโรงเรียน มีความรวดเร็ว
ถูกตองและชัดเจน
7. การประสานงานกับสาขาวิชา/ฝายงาน เพื่อใหการดูแลตอนรับผูเขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานโรงเรียน เปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
8. การใหบริการจัดทําจดหมายขาวและเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ ของ
โรงเรียน เปนปจจุบัน ชัดเจน รวกเร็ว และถูกตอง
คาเฉลีย่ ดานที่ 1
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1. การแจงขอมูลและขาวสาร เชน การเขาเยี่ยมชมโรงเรียนของหนวยงาน
ภายในและภายนอก ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เว็บไซต จดหมาย
อิเล็คทรอนิก ถูกตองและรวดเร็ว
2. สถานที่ใหบริการ สะอาด แสงสวางเพียงพอ จัดเปนระเบียบ มีปายบอกจุด
การใหบริการที่ชัดเจนและงายตอการขอรับบริการ
3. การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ทันสมัย ทําใหการบริการรวดเร็ว
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการได
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4.27
พึงพอใจมาก
4.14
พึงพอใจมาก
4.50
พึงพอใจ
อยางยิ่ง
4.18
พึงพอใจมาก
4.27
พึงพอใจมาก
4.31
พึงพอใจมาก
4.08
พึงพอใจมาก
4.31
พึงพอใจมาก
4.26
พึงพอใจมาก
4.12
พึงพอใจมาก
4.39
พึงพอใจมาก
4.23
พึงพอใจมาก

หัวขอ

คาเฉลีย่

คาเฉลีย่ ดานที่ 2

4.25
พึงพอใจมาก

ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความกระตือรือรน เต็มใจทีจ่ ะใหบริการ พยายามให
ความชวยเหลือและใสใจรับฟงปญหาของทานที่มีตอการบริการของงานวิเทศ
สัมพันธและประชาสัมพันธ
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคําถามและให
ความชวยเหลือและคําปรึกษาแกทาน
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ให
ผลลัพธตามทีท่ านตองการและคาดหวังวาจะไดรับ
คาเฉลีย่ ดานที่ 3

4.43
พึงพอใจมาก
4.48
พึงพอใจมาก
4.42
พึงพอใจมาก
4.44
พึงพอใจมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม
1. ขอมูลการเตรียมการและเตรียมตัวกอนไปตางประเทศ และกําหนดการตาง ๆ แจงใหนักเรียนที่
จะเดินทางไปชามาก ทําใหเตรียมตัวและอุปกรณตาง ๆ ไปไมครบถวน
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11. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยงาน

1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. งานโสตทัศนศึกษา ฝายวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานหองสมุด ฝายวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานวิชาการและสงเสริมการวิจัย
และงานทะเบียน ฝายวิชาการฯ
5. งานใหการปรึกษาและกิจการ
นักเรียนเกา ฝายวิชาการฯ
6. งานสุขภาพอนามัย ฝายกิจการ
หอพัก
7. งานโภชนาการ ฝายกิจการ
หอพัก
8. งานหอพักชายและหญิง
ฝายกิจการหอพัก
9. งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ฝายคลังและพัสดุ
10. งานแผนงานและประเมิน
มาตรฐาน ฝายอํานวยการ
11. งานสารบรรณและงานบุคคล
ฝายอํานวยการ
12. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝาย
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
13. งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ
ฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ

คาเฉลีย่ ผลการประเมิน
ดานที่ 2
ดานที่ 3
ดานที่ 1
กระบวนการและ
สิ่งอํานวยความ
เจาหนาที่ผู
ขั้นตอนการ
สะดวก
ใหบริการ
ใหบริการ
4.10
3.99
3.93
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
4.15
พึงพอใจมาก
4.18
พึงพอใจมาก
3.88
พึงพอใจมาก
4.04
พึงพอใจมาก
4.10
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก
3.87
พึงพอใจมาก
4.54
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.20
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก
3.75
พึงพอใจมาก
4.26
พึงพอใจมาก
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4.35
พึงพอใจมาก
4.16
พึงพอใจมาก
3.93
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก
3.90
พึงพอใจมาก
3.73
พึงพอใจมาก
4.51
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.16
พึงพอใจมาก
3.95
พึงพอใจมาก
3.67
พึงพอใจมาก
4.25
พึงพอใจมาก

4.36
พึงพอใจมาก
4.25
พึงพอใจมาก
3.88
พึงพอใจมาก
4.25
พึงพอใจมาก
4.13
พึงพอใจมาก
4.32
พึงพอใจมาก
3.94
พึงพอใจมาก
4.60
พึงพอใจอยางยิ่ง
4.36
พึงพอใจมาก
4.15
พึงพอใจมาก
3.73
พึงพอใจมาก
4.44
พึงพอใจมาก

คณะผูวิจัย
1. นายประดิษฐ
2. นายเศวต

นวลจันทร
ภูภากรณ

3. นางสาวสุภา

นิลพงษ

4. นางสาวธวชินี

โรจนาวี

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
หัวหนาฝายวิชาการ กิจการนักเรียนและกิจการ
นักเรียนเกา
หัวหนางานแผนงานและประเมินมาตรฐาน
ฝายอํานวยการฯ
หัวหนางานวิชาการและสงเสริมการวิจัย ฝายวิชาการฯ
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