
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธ์านี ชุมพร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 รายงาน 
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 



 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ที ่  ศธ ๐๔๓๔๖.๐๔๕/ วันที ่  1  กันยายน 2565 

เรื่อง   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานบุคคล โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานบุคคล       จำนวน 1 ชุด 
 

ตามที่ ข้าพเจ้า นางสาวศิริอร คล้ายสกุล ครูผู้สอน โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้รับมอบหมาย
ภาระงานตามคำสั่งที่ 62/2562 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตามโครงสร้างบริหารงาน โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดดังแนบ
  

 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน
        (นางสาวศิรอิร  คล้ายสกุล) 
         หัวหน้างานบริหารบุคคล 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 

  O ทราบ 

................................................................................................... ..................................................... 

 

       ลงชื่อ.............................................................
                    (นางเกษร ศิลปกุล)  
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

  O ทราบ 

........................................................................................................................................................  

 

       ลงชื่อ..................................................... ........
                    (นายสนอง ศิลปกุล)  
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 



 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานบุคคล 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากรทั่วไปที่ใช้บริการ 
ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 รอ้ยละขอข้อมูลทั่วไป (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1. เพศ 
➢ ชาย 
➢ หญิง 

 
16 
34 

 
32.00 
68.00 

 

2. อายุ 
➢ ต่ำกว่า 20 ปี 
➢ 20 – 30 ป ี
➢ 31 – 40 ป ี
➢ 41 – 50 ป ี
➢ 50 ปีขึ้นไป 

 
12 
8 

14 
9 
7 

 
24.00 
16.00 
28.00 
18.00 
14.00 

 

3. วุฒิการศกึษา  
➢ มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า 
➢ อนุปริญญา/เทียบเท่า 
➢ ปริญญาตรี 
➢ สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

 
16 
4 

25 
5 

 
32.00 
8.00 

50.00 
10.00 

 

4. สถานภาพของผู้มารับบริการ 
➢ นักเรียน 
➢ ครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา 
➢ บุคคลทั่วไป/หน่วยงาน 

 
12 
24 

 
14 

 
24.00 
48.00 

 
28.00 

 

 
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และสถานภาพ ของผู้มารับบริการ 

จำนวน 50 คน พบว่าเป็นชาย จำนวน 16 คน และหญิงจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 68.00 
ตามลำดับ อายุ ต่ำกว่า 20 จำนวน 12 คน  20 – 30 ปี จำนวน 8 คน 31 – 40 ปี 14 คน 41-50 ปี 9 คน 
และอายุ 50 ปีขึ้นไป 7 คน คดิเป็นร้อยละ 24.00 16.00 28.00 18.00 และ 14.00 ตามลำดับ สถานภาพ
ของผู้มารับบริการ นักเรียน  12 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 คน และบุคคลทั่วไป 14 คน คิดเป็น 
24.00 48.00 และ 28.00 ตามลำดับ 

 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานบุคคล 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 ประจำปีงบประมาณ 2564 
………………………………………………… 

คำชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้  จัดทำขึ้น เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการงานบุคคล โรงเรียนเขาทะลุ           
พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับ                
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 คำถามเก่ียวกับกับพึงพอใจและแรงจูงใจฯ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่   
  ด้านการบริหาร  จัดการด้านทรัพยากรบุคคล  
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
  ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  ด้านสนับสนุนและแรงจูงใจ 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การแสดงความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ต่อไป 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย   ลงใน   ที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านหน้าข้อความต่อไปนี้ 
1. เพศ 
    ชาย     หญิง 

2. อายุ   ต่ำกว่า 20 ปี   20 - 30 ป ี  

    31 - 40 ป ี    41 – 50 ป ี  

    51 - 60 ป ี

3. วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า  อนุปริญญา/เทียบเทา่ 
    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ 
    นักเรียน 
    ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
    บุคคลอื่นและหน่วยงาน   
 
 
 
 
 
 

 
     



ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและโปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจ           
ข้อละ 1 ช่อง โดยมีค่าน้ำหนัก  ดังนี้ 

- คะแนน 80 - 100  ระดับ 5 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
- คะแนน 70 – 79   ระดับ 4 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก 
- คะแนน 60 – 69   ระดับ 3 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
- คะแนน 50 – 59  ระดับ 2 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย 
- คะแนน น้อยกว่า 50   ระดับ 1 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
1. บุคลากรในองค์กร มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

     

2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา      
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน      
4. สัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน/การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน      
5. องค์กรให้ความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม          
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร 

     

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
1. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
2. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน      
3. มีความชัดเจนและโปร่งใส      
4  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง      
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
1. สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ      
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน      
3. การจดัสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน      
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่างๆ      
ความพึงพอใจในภาพรวมการเข้ารับบริการจากงานบุคคล      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... ..........................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ 
           กลุ่มบริหารบุคคลโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

• ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล   
         1. บุคลากรในองค์กร มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มาก 
         2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
         3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน 

            ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
   4. สัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน/การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
            ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
   5. องค์กรให้ความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม 
  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
   6. เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน   
      ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร 
            ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 

• ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
7.การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
8. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
9. มีความชัดเจนและโปร่งใส 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
10.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

• ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
11. สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
12. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 

ผลความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากงานบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (คิดเป็นร้อยละ)  78.95% 
 จุดที่ควรพัฒนา/กิจกรรม 

- ฝ่ายงานให้ความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม   
- เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ   

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร  
- มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 

 
 



 

 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 


