
 

 

 
 

 

 

รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ 
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บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

ที…่…………….....วันที่   30  สงิหาคม  พ.ศ. 2565 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 ตามที่ข้าพเจ้า นางปิยวดี  จันทบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการแจกแบบประเมินแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานประกันอุบัติเหตุ

นักเรียน จำนวน 19 ฉบับ และได้สรุปผลการประเมินจากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพ่ือนำข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงพัฒนางานต่อไป  

   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

 

ลงชื่อ……………..……………………ผู้รายงาน 

               ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์ ) 

                      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
           

คำสั่ง ผู้อำนวยการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       ลงชื่อ…………………… ……………… 

                ( นางจันทนี   รักษ์ธรรม ) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  



รายงาน 
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมประจำปีงบประมาณ 2565 
 

  โรงเรียนพรุพีพิทยาคมดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการบริการด้านงานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและผู้ปกครองในการประสานงานกับทาง
บริษัทประกันอุบัติเหตุในการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการประสานงานด้านต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นจึงได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ
ของนักเรียนและผู้ปกครองผลการสรุปเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ร้อยละของข้อมูลทั่วไป (ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 19 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1. เพศ 

• ชาย 
• หญิง 

 
6 
13 

 
31.58 
68.42 

 
 
 

2. อายุ 
• ต่ำกว่า 20 ปี 
• 21 – 30 ปี 
• 31 – 40 ปี 
• 41 ปีขึ้นไป 

 
17 
- 
2 
- 

 
89.47 
0.00 
10.53 
0.00 

 

3. สถานภาพของผู้มารับบริการ 

• นักเรียน 

• ผู้ปกครอง 

• อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 

 
17 
2 
 

 
89.47 
10.53 

 

 

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเพศอายุของผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 19 คน พบว่าผู้รับ
ปริการเป็นเพศชาย 6 คนคิดเป็นร้อยละ 31.58 เป็นเพศหญิงจำนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ  68.42  อายุต่ำ
กว่า 20 ปี จำนวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 89.47 อายุ 31-40 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  
 
 
 
 



 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 5  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจ  มาก   4  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  3  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจ  น้อย   2  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  1 คะแนน 
 การสรุปผลการประเมิน โดยนำค่าเฉลี่ยของคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีการแปลผล
ตามระดับค่าเฉลี่ยตามอันตรายภาคชั้น ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.49    มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 ถึง 4.49   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50    มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการให้บริการของงานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ครู 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปรผล หมายเหตุ 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ครู 

1.1 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน 4.94 มากที่สุด  
1.2 การตรงต่อเวลา 4.57 มากที่สุด  
1.3 ความสุภาพในการให้บริการ 4.89 มากที่สุด  
1.4 มีความเป็นธรรมในการให้บริการ (ไม่เลือกปฏิบัติ) 4.89 มากที่สุด  

รวม 4.82 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ครู มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 
 
 



 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการให้บริการของงานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนด้านด้านกระบวนการทำงาน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปรผล หมายเหตุ 
2. ด้านกระบวนการทำงาน 

2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนและระบบชัดเจน 4.32 มากที่สุด  
2.2 แบบฟอร์ม เอกสารมีความชัดเจน 4.58 มากที่สุด  
2.3 มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน 4.68 มากที่สุด  

รวม 4.53 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ด้านกระบวนการทำงาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
 
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการให้บริการของงานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปรผล หมายเหตุ 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

3.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อย 3.53 มาก  
3.2 สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม 3.95 มาก  
3.3 เวลาให้บริการมีความเหมาะสม 3.58 มาก  

รวม 3.69 มาก  
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี 5  สรุปค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการให้บริการของานประกันอุบัติเหตุนักเรียนในภาพรวม 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปรผล หมายเหตุ 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ครู 4.68 มากที่สุด  
2. ด้านกระบวนการทำงาน 4.84 มากที่สุด  
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.58 มากที่สุด  

รวม 4.70 มากที่สุด  
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.70 
 
 

 
 


