
โรงเ 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

ท่ี……………….....วันท่ี   30  สงิหาคม  พ.ศ. 2565 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการดานงานพัสดุและครุภัณฑ 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจําปงบประมาณ 2565 

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

เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 ตามท่ีขาพเจา นายธวัชชัย ผลผลา เจาหนาท่ีงานพัสดุและครุภัณฑ กลุมบริหารงบประมาณ ไดดําเนินการ

สํารวจความพึงพอใจการใหบริการดานงานพัสดุและครุภัณฑโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจําปงบประมาณ 2565 

โดยการแจกแบบประเมินแกผูมาติดตอขอรับบริการดานงานพัสดุและครุภัณฑ จํานวน 30 ฉบับ และไดสรุปผล

การประเมินจากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด เพ่ือนําขอมูลมา

วางแผนปรับปรุงพัฒนางานตอไป  

   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

 

ลงชื่อ……………..……………………ผูรายงาน 

               ( นายธวัชชัย ผลผลา ) 

                         ตําแหนง เจาหนาท่ีงานพัสดุและครุภัณฑ 
           

คําส่ัง ผูอํานวยการ 

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

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

 

       ลงชื่อ…………………… ……………… 

                ( นางจันทนี   รักษธรรม ) 

                                     ผูอํานวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

  



รายงาน 

สํารวจความพึงพอใจการใหบริการดานงานพัสดุและครุภณัฑ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมประจําปงบประมาณ 2565 

 

 การจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ เปนกระบวนการบริหารท่ีมีการดําเนินการหลายข้ันตอน และตอเนื่องกันเปน

วงจร ถือเปนกระบวนการสําคัญและเปนหนวยสนับสนุนสงเสริมใหการบริหารงาน มีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงาน นโยบาย วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ในการจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุท่ีตรงตามความตองการ คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ภายในระยะเวลาท่ีตองการใช

และเบิกจายงบประมาณไดรวดเร็วแนวทางหนึ่งในการประเมินคุณภาพงานบริการ คือ การพิจารณาความพึงพอใจ

ในสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการใชบริการโดยท่ีความพึงพอใจตอบริการมองคประกอบสําคัญ อยาง

หนึ่ง คือ การรับรูถึงคุณภาพของการนําเสนอบริการ ซ่ึงผูใหบริการนําเสนอโดยการแสดงออกตางๆ ในกระบวนการ

บริการและผูรับบริการประเมินวาผูใหบริการดําเนินการบริการเหมาะสมมากนอยเพียงใด ในเรื่องความสะดวก ใน

การเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบตองาน การใชภาษา

สื่อสารและการปฏิบัติตนของผูใหบริการ วามีความเต็มใจและจริงใจเพียงใดในการบริการ ฯลฯ การรับรูในเรื่อง

เหลานี้จะชวยใหผูรับบริการประเมินคุณภาพการบริการไดอยางมีเหตุและผลซ่ึงนําไปสูความพึงพอใจโดยทางฝาย

งานพัสดุและครุภัณฑจึงไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของภายในสถานศึกษาผลการสรุปเปนดังนี้ 

 

ดอนท่ี 1  รอยละของขอมูลท่ัวไป (ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ 

1. เพศ 

• ชาย 

• หญิง 

 

5 

25 

 

16.67 

83.33 

 

 

 

2. อาย ุ

• ต่ํากวา 30 ป 

• 30 – 40 ป 

• 41 ปข้ึนไป 

       

4 

9 

17 

 

13.33 

30 

56.65 

 

 

 

 จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาขอมูลเก่ียวกับเพศอายุของผูมารับบริการจํานวนท้ังสิ้น 30 คน พบวาผูรับปริ

การเปนเพศชาย 5 คนคิดเปนรอยละ 16.67 เปนเพศหญิงจํานวน  25 คน คิดเปนรอยละ  83.33  อายตุ่ํากวา 30 

ป จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 13.33 อายุ 30-40 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30และ อายุ 40 ปข้ึนไป 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.65 

 



การวิเคราะหขอมูล 

 เกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 5  คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจ  มาก   4  คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  3  คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจ  นอย   2  คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  1 คะแนน 

 การสรุปผลการประเมิน โดยนําคาเฉลี่ยของคะแนนมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ซ่ึงมีการแปลผลตาม

ระดับคาเฉลี่ยตามอันตรายภาคชั้น ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 4.49    มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 ถึง 4.49   มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49   มีความพึงพอใจในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.50    มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ของระดับความพึงพอใจของ ผูมารับบริการงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ  

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี/ครู ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้ 

ประเด็น คาเฉล่ีย  แปรผล หมายเหตุ 

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี/ครู 

1.1 เจาหนาท่ีมีความสุภาพและเต็มใจใหบริการ 4.80  มากท่ีสุด  

1.2 มีการใหบริการท่ีเปนธรรม 4.66  มากท่ีสุด  

1.3 เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอย 4.70  มากท่ีสุด  

รวม 4.72  มากท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ความพึงพอใจของผูมารับบริการงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ ดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี/ครู มีคาความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ของระดับความพึงพอใจของ ผูมารับบริการงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ 

ดานข้ันตอนการใหบริการ ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้ 

ประเด็น คาเฉล่ีย  แปรผล หมายเหตุ 

2. ดานข้ันตอนการใหบริการ 

2.1 ใหบริการอยางเปนระบบและเปนข้ันตอน 4.70  มากท่ีสุด  

2.2 มีการใหคําแนะนําและแกไขปญหา 4.52  มากท่ีสุด  

2.3 มีความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 4.42  มาก  

2.4 คุณภาพของพัสดุท่ีไดรับ 4.48  มาก  

2.5 ระยะเวลาท่ีไดรับพัสดุ 4.46  มาก  

รวม 4.52 มากท่ีสุด  

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจของผูมารับบริการงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ ดานข้ันตอนการ

ใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 

 

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ของระดับความพึงพอใจของ ผูมารับบริการงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้ 

ประเด็น คาเฉล่ีย  แปรผล หมายเหตุ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.1 การใหความสะดวกในการใหบริการ 4.62 มากท่ีสุด  

3.2 ความสะอาดและความเปนระเบียบของสถานท่ี 4.56 มากท่ีสุด  

รวม 4.59 มากท่ีสุด  

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ความพึงพอใจของผูมารับบริการงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ ดานดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 5  สรุปคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอการใหบริการของานงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ ในภาพรวม 

ประเด็น คาเฉล่ีย  แปรผล หมายเหตุ 

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี/ครู 4.72 มากท่ีสุด  

2. ดานกระบวนการทํางาน 4.52 มากท่ีสุด  

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.59 มากท่ีสุด  

รวม 4.61 มากท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการใหบริการของงานจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี/ครู โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 

 

 

 

 


