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            โรงเรียนวัดเขียนเขต  อ าเภอธัญบุรี จังหวดปทุมธานี 

         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                         กระทรวงศึกษาธิการ 



                                                                           ค ำน ำ 

  กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรกับโรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อรำยงำนผลระดับควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ  และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี บุคลำกร ของโรงเรียน

วัดเขียนเขต ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2   โดยประเมินควำมพึงพอใจของผู้ท่ีมำรับ

บริกำรจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมำรับบริกำร อันเป็นกำรสะท้อนผลกำร

ให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต ได้รับทรำบคุณภำพกำรให้บริกำรท่ีเกิดขึ้น และ นะผลกำรวิเครำะห์ท่ีได้มำ

ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ในกำรนี้โรงเรียนวัดเขียน

เขตใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่ำนท่ีให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อกำร พัฒนำและปรับปรุงกำรปฏบิัติงำนต่อไป 
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ช่ือเรื่อง         ควำมพึงพอใจของผู้รับริกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

ผู้รับผิดชอบ   นำงสมฤทัย   หำรไชย และ นำงวันทนำ   วรรณดี 

หน่วยงำน      โรงเรียนวัดเขียนเขต ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
ประจ ำปี       2563 
  
                                                         บทคัดย่อ 
          กำรศึกษำควำมพึงพอใจของโรงเรียนวัดเขียนเขตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 2) เพื่อน ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรด ำเนินกำรบริกำรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำเป็นแบบสอบถำมท่ีสร้ำงจำก Google forms โปรแกรมสร้ำง
แบบสอบถำม ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
           ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนขั้นตอนและเวลำในกำรให้บริกำร นั้น พบว่ำ ในเรื่อง
ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 85.20 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจน
เหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 84.25 และระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม  คิดเป็นร้อยละ 86.60 
ตำมล ำดับ 
            ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี บุคลำกรผู้ให้บริกำรใน 3  ล ำดับแรกนั้น 
พบว่ำมีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร และบริกำรด้วยควำมเสมอภำค ตำมล ำดับ ก่อน-หลัง คิด
เป็นร้อยละ 80.20 ให้บริกำรด้ำนควำมพึงพอใจควำมสำมำรถ ควำมเช่ือถือ เข้ำใจในงำนท่ีท ำเป็นอย่ำงดี คิดเป็น
ร้อยละ 80.20  และ กำรแต่งกำรเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 88.20 
            ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ คิดเป็นร้อยละ 80.20  แสดงป้ำยสัญลักษณ์ หรือข้อควำม
บอกจุดบริกำร มีควำมชัดเจนและเข้ำในง่ำย คิดเป็นร้อยละ 90.50  และควำมเหมำะสมของสถำนท่ีให้บริกำร คิด
เป็นร้อยละ 91.10 ตำมล ำดับ  
       ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.40  
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                                                         บทที่ 1  

    บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

          ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2554 มำตรำ 3/1 บัญญัติ ว่ำ “กำร

บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของภำครัฐ ควำมมี

ประสิทธิภำพควำมคุ่มค่ำในเชิงภำรกิจภำครัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิก หน่วยงำนท่ี

ไม่จ ำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวย ควำมสะดวก

และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน” ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “สร้ำง

คุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน” และค่ำนิยมองค์กำร (Core Values:STI ) “มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนวิถี

พอเพียง” ดังนัน้กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวทำงหนึ่งท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะในเรื่องท่ี

เกี่ยวกับกำรให้บริกำรผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในแง่คุณภำพและปริมำณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 จึงได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของ พ.ศ.2562 

ขึ้น เพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรและน ำผลกำรสอบถำมท่ีได้มำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร อัน

เป็นกำรสะท้อนผลกำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้รับทรำบควำมจริงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

มำกยิ่งขึ้นอีกท้ังยังเป็นข้อมูลส ำคัญส ำหรับผู้บริหำร ครู บุคลำกร ผู้ท่ีสนใจ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้น ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

2) เพื่อน ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรด ำเนินกำรบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริกำร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

            ขอบเขตของกำรศึกษำในครั้งนี้จ ำแนกควำมพึงพอใจด้ำนเวลำ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรท่ี

ให้บริกำร และด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทรำบระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต 



2. น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจไปพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของบุคลำกรให้มีคุณภำพ

กำรให้บริกำรคุณภำพท่ีดีขึ้น 

3. ผู้บริหำรสำมำรถนะผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำร 

ของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 

 

นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. กระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ควำมสะดวก 

รวดเร็ว ของกระบวนกำร ข้ันตอนกำรให้บริกำร ควำมพร้อมของวัสดุอปุระกรณ์ส ำหรับให้บริกำร และ 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง รวดเร็วของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

2. เจ้ำหน้ำท่ีบริกำร หมำยถึง ควำมเป็นมิตรของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีให้บริกำร กำรพูดจำ มำรยำท ในกำร

ให้บริกำรและควำมโปร่งใสของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรให้บริกำร 

3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร หมำยถึง กำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็น ส ำหรับผู้

บริกำรท้ังควำมพอเพียง ควำมเป็นระเบียบ และควำมสะอำด 

4. ด้ำนคุณภำพต่อกำรให้บริกำร หมำยถึง ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บริกำร ควำมถูกต้อง แม่นย ำในกำร

ให้ข้อมูลควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อส่ือสำรและเข้ำรับบริกำร 

5. ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันเกิดจำกพื้นฐำน กำร

รับรู้ค่ำนิยมและประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสำมำรถ ตอบสนอง ควำม

ต้องกำรให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับควำมพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีควำมแตกต่ำงกันไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

                                             แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

              กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต ผู้ศึกษำได้ทบทวนแนวควำมคิด ทฤษฎีและ

ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร 

3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริกำร 

1.แนวคิดท่ีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

 ควำมพึงพอใจ เป็นลักษณะนำมธรรม ไม่สำมำรถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่ำงได้ แต่สำมำรถ สังเกตได้จำก 

กำรแสดงออก “พึง” เป็นค ำช่วยกิริยำ หมำยถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมำยควำมว่ำ เหมำะใจ พอใจ เป็นควำมรู้สึกท่ี

มีควำมสุข เมื่อได้รับควำมส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย และควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจเป็นเรื่อง ของบุคคล เป็น

ควำมรู้สึกส่วนตัวของบุคคลท่ีมีควำมหมำยกว้ำง ควำมพึงพอใจโดยท่ัวไปตรงกับค ำภำษำอังกฤษ “Satisfaction” 

ซึ่งมีควำมหมำยโดยสังเขปดังนี้ 

               กูด (Good) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจหมำยถึง คุณภำพ สภำพหรือระดับของควำมพึงพอใจซึ่ง เป็นผล

มำจำกควำมสนใจ และ ควำมพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่องำนของเรำ 

               แมงเกิลลิดอร์ฟฟ์  กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นเกณฑ์อย่ำงหนึ่งท่ีใช้ส ำหรับ วัดคุณภำพของงำน 

               วอลแมน (Wolman) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีมี

ควำมสุขเมื่อได้รับผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยของควำมต้องกำร หรือแรงจูงใจ จำกค ำจ ำกีด ควำมข้ำงต้นจะสังเกต

ได้ว่ำ ควำมพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้บุคคลได้รับกำรตอบสนองเป็นอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็น ด้ำนวัตถุหรือด้ำน จิตใจ ซึ่ง

ควำมพึงพอใจนั้นอำจเกิดจำกคุณำพของงำน หรือส่ิงท่ีมีกำรน ำเสนอในรูปแบบท่ี น่ำพอใจ (ส ำนักบรหำรวิชำกำร 

2555)  

                  พอสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจ หมำยถึง สภำพจิตใจ ควำมรู้สึกของผู้เป็นประชำกรท่ีมีต่อกำร บริหำร

จัดกำรของหน่วยงำนของรัฐ ควำมพึงพอใจ  เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรเรียนรู้อีกประกำร

หนึ่ง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพ 

              คุณภำพของกำรบริกำร หมำยถึง คุณภำพของกำรบริกำรตำมกำรรับรู้ของผู้บริโภคก็คือ กำรประเมิน

หรือลงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมดีเลิศของกำรบริกำรโดยภำพรวม แต่จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรรับรู้ของผู้บริโภค ได้พบว่ำ นักวิชำกำรทำงกำรตลำด จ ำนววนไม่น้อยมี



ทัศนะว่ำ ผู้บริโภคจะประเมินคุณภำพกำรบริกำรในรูปแบบของทัศนคติโดย เปรียบเทียบบริกำรท่ีคำดหวัง กับ

บริกำรตำมกำรรับรู้ ว่ำสอดคล้องกันเพียงไร  กำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ หมำยถึงกำรให้บริกำรท่ีสอดคล้องกับควำม

คำดหวังของผู้บริโภคอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนั้น ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อ กำรบริกำรจึงมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำรท ำให้

เป็นไปตำมควำมคำดหวัง หรือกำรไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังของผู้บริโภค กล่ำงคือควำมพึงพอใจหรือไม่พอใจ

ของผู้บริโภค ท่ีมีต่อกำรบริกำรเป็นผลโดยตรงของ กำรเปรียบเทียบระหว่ำงควำมคำดหวังท่ีเคยมีมำก่อนกับผลท่ี

ได้รับจริงไม่ว่ำจะเป็นองค์กรใดหรือหน่วยงำนใด ท้ังภำครัฐหรือเอกชน คุณภำพกำรให้บริกำรถือเป็นส่ิงท่ีส ำคัญท่ี

จะท ำให้เกิดควำมประทับใจระหว่ำงผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำรอีกท้ังยังส่งผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กรหรือ

หน่วยงำนอีกด้วยในทำงธุรกิจควำม คำดหวังของลูกค้ำท่ีจะได้รับกำรบริกำรท่ีดีย่อมเกิดกับลูกค้ำทุกคน ซึ่งกำร

ตอบสนองควำมคำดหวังนั้นผู้บริกำร เองจะต้องตระหนักและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

       Augustine Quek กล่ำวว่ำ ในยุคโลกำภิวัฒน์เน้นกำรแข่งขันเริ่มทวีควำมรุ่นแรงเพิ่มมำกขึ้น ผู้ผลิตก ำลัง

เผชิญกับแรงกดดันในกำรเพิ่มผลผลิตมำกขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ ๆ หนึ่งคือ กำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ (Augustine Quek 

อ้ำงใน พิชัย 2550:57) 

         วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539:14) ได้เห็นควำมหมำย ของคุณภำพบริกำรคือ ควำมสอดคล้องกันควำม

ต้องกำรของผู้บริกำร ระดับควำมสำมำรถของกำรบริกำรในกำรบ ำบัดควำมต้องกำรของ ผู้รับบริกำร ระดับควำม

พึงพอใจของผู้รับบริกำรหลังจำกได้รับบริกำรไปแล้ว 

          จำกแนวคิดทฤษฎีคุณภำพกำรบริกำร ดังกล่ำวข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ ผู้ใช้บริกำรประเมิน คุณภำพของกำร

บริกำรจำกทัศนคติของตนอง โดยเปรียบเทีบยกับกำรบริกำรท่ีตนเองคำดหวังเมิอตรงกับ ควำมคำดหวัง ก็จะเกิด

ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรนั้น แต่ถ้ำไม่ต่ำงกับควำมคำดหวังก็จะสรุปว่ำ กำร บริกำรไม่มีคุณภำพตำม

ควำมคิดเห็นของตนเอง ฉะนั้นคุณภำพของกำรให้บริกำรถือเป็นส่ิงท่ีสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรและทุก

องค์กรจะต้องพัฒนำเพื่อมุ่งสู่กำรบริกำรท่ีเป็นเลิศอันน่ำจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรนั้นเอง 

 

3.แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

           กำรบริกำร  คือ กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น กบริกำร ท่ีดี

ผู้รับบริกำรก็จะได้รับควำมประทับใจ และช่ืนชมองค์กร ซึ่งเป็นส่ิงดีส่ิงหนึ่ง อันเป็นผลดีกับองค์กรของเรำ 

เบ้ืองหลังควำมส ำเร็จเกือบทุกงำน มักพบว่ำงำนบริกำรเป็นเครื่องมือสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง ๆ  เช่น งำน 

ประชำสัมพันธ์ งำนบรกำรวิชำกำร เป็นต้น ดังนั้นถ้ำบริกำรดี ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจ ซึ่งกำรบริกำร ถือ

เป็นหน้ำเป็นตำขององค์กร ภำพลักษณ์ขององค์กรกจะดีไปด้วย (ตรีเพ็ชร ม.ป.ป.) 



              เป้ำหมำยส ำคัญของกำรบริกำรคือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยมีหลัก

หรือแนวทำงคือ กำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค หมำยถึง ควำมยุติธรรมในกำรบริหำรงำนภำครัฐท่ีมีฐำน คติท่ีว่ำคน

ทุกคนเท่ำเทียมกัน  ดังนั้นประชำชนทุกคนจะได้รับบริกำรปฏิบัติในฐำนะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้ มำตรฐำนกำร

ให้บริกำรเดียวกัน กำรบริกำรท่ีตรงเวลำ หมำยถึง ในกำรบริกำรจะต้องมองว่ำกำรให้บริกำร สำธำรณะจะต้องตรง

เวลำผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐจะถือว่ำไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้ำไม่มีกำรตรงเวลำ ซึ่งจะสร้ำงควำมไม่

พอใจให้แก่ประชำชน กำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ หมำยถึง กำรให้บริกำร สำธำรณะต้องมีลักษณะ มีจ ำนวนกำร

ให้บริกำรและสถำนท่ีให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม จะเห็นว่ำควำมเสมอภำค หรือกำรตรงเวำลจะไม่มีควำมหมำยเลย

ถ้ำมีจ ำนวนกำรให้บริกำรท่ีไม่เพียงพอและสถำนท่ีต้ังให้บริกำรสร้ำง ควำมไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้บริกำร 

            พอสรุปได้ว่ำ กำรบริกำรมีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร 

โดยมีหลักกำรคือ ควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ มีควำมเหมำะสมเกี่ยวกับ สถำนท่ี อุปกรณ์ และเวลำท่ีก ำหนด

เป็นต้น 

                                                             



บทท่ี 3 

                                                        วิธกีำรด ำเนินกำร 

           กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียน

วัดเขียนเขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีวิธีด ำเนินกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

              กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ผู้มำรับบริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน ครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกโรงเรียนวัดเขียนเขต นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรท่ัวไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง

ในกำรศึกษำครั้งนี้มีท้ังส้ิน 200 คน 

 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

              เครื่องท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำร

ให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ปทุมธำนี เขต 2 จ ำนวน 1 ฉบับ มีท้ังหมด 2 ตอน ดังนี้ 

               ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ 

               ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

               กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต อ ำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวดัเขียนเขต ผ่ำนช่อทำงออนไลน์ วำงบนหน้ำเว็บไซต์และสำมำรถ 

แสกน QR code ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำจำกโรงเรียนวัดเขียนเขต นักเรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรท่ัวไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้มีท้ังส้ิน 200 คน 



 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

            กำรน ำเสนอข้อมูลท่ีได้จำกแบบสอบถำม ผู้ศึกษำน ำไปวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อหำค่ำควำม

สถิติต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม วิเครำะห์โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปมำหำค่ำควำมถ่ี และร้อยละ 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน สรุปแบบตำรำงประกอบค ำบรรยำย 

2. ข้อมูลจำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้บริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียน

เขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)  5  ระดับ ก ำหนดระดับคะแนนควำม

คิดเห็นท่ีมีต่อกำรให้บริกำร ก ำหนดน้ ำหนักคะแนน ดังนี ้

                5  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

 4  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

 3  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 

 2  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 1  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกน้อยท่ีสุด 

               และน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรแปลควำมหมำยโดยพิจำรณำจำกค่ำคะแนนเฉล่ียของช่วงคะแนน 5 ระดับ 

(สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์,2542) สรุปในรูปแบบตำรำงประกอบค ำบรรยำย โดยมีกำรแปลควำม หมำยของผลกำร

วิเครำะห ์ดังนี้  

                                ค่ำเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

 ค่ำเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

 ค่ำเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 

 ค่ำเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 

 3. ข้อมูลท่ีด้จำกข้อเสนอแนะ ใช้วิธีกำรพรรณนำวิเครำะห์นะเสนอในรูปแบบตำรำงประกอบกำรบรรยำย 
 

 

 

 



                                      บทที่ 4  

                            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    กำรศึกษำควำมพึงพอใจองผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และผู้ศึกษำได้รับ
กำรตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 200 คน จำกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลำกำรทำง
กำรศึกษำจำกโรงเรียนวัดเขียนเขต นักเรียน ผู้ปกครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรท่ัวไป และน ำมำ
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำค่ำสถิติได้แก่ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลผู้ศึกษำได้น ำเสนอตำมหัว
เรื่อง ต่ำง ๆ ตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
2. ข้อมูลจำกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจจของผู้บริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต 

อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

        ตารางท่ี 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ หมำยเหตุ 
1.ประเภทผู้รับบริกำร 

   -บุคลำกรภำยในโรงเรียน 

   - ผู้ปกครอง 

   - นักเรียน 

 
 

20 
112 
68 

 
 

10.00 
56.00 
34.00 

 

2.เพศ 

     -ชำย 

     -หญิง 

 
91 
109 

 
47.00 
53.00 

 

3. อำยุ 

    - ต่ ำกว่ำ 20 ปี 

      - 21 – 40    ปี 

    - 41 – 60    ปี 

    - 60 ปีข้ึนไป 

 
 

29 
71 
82 
18 

 
 

14.50 
35.50 
41.00 
9.00 

 

4. ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
    - ประถมศึกษำ 

      - มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ 

 
 

59 
47 

 
 

29.50 
23.50 

 



ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ หมำยเหตุ 
    - ปริญญำตรี 
    - สูงกว่ำปริญญำตรี 

76 
18 

38.00 
9.00 

     จำกตำรำง พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 56.00 เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 

53.00  อยู่ในช่วงอำยุ 41 – 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 41.00  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำใน

ระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 38.00 

 

2.ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต 

      ตำรำงท่ี 2  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 

หัวข้อแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ  
เฉลี่ย 

- 
X 

แปล
ผล 5 4 3 2 1 

1.ด้านขั้นตอนและเวลาในการรให้บริการ 
1.1ข้ันตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ชับซ้อน 88 88 24 0 0 86.40 4.32 มำก 

220.00 176.00 36.00 0.00 0.00 
1.2ข้ันตอนในกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจนเหมำะสม 94 88 18 0 0 87.60 4.38 มำก 

235.00 176.00 27.00 0.00 0.00 
1.3ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 88 88 24 0 0 86.40 4.32 มำก 

176.00 220.00 36.00 0.00 0.00 
                                                                                                              รวม 86.80  
2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
2.1ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ อ่อนน้อม และเป็น
กันเอง 

94 100 6 0 0 88.00 4.44 มำก 
235.00 200.00 9.00 0.00 0.00 

2.2กำรแต่งกำยเหมำะสม 88 106 6 0 0 88.20 4.41 มำก 
220.00 212.00 9.00 0.00 0.00 

 2.3 มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริกำร 141 59 0 0 0 94.00 4.71 มำก 
352.50 118.00 0.00 0.00 0.00 

2.4 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชื่อถือ เข้ำใจในงำนที่
ท ำเป็นอย่ำงดี 

94 100 6 0 0 88.80 4.44 มำก 
235.00 200.00 9.00 0.00 0.00 

2.5 ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับ ก่อน-หลัง 141 59 0 0 0 94.00 4.71 มำก 
235.50 118.00 0.00 0.00 0.00 



                                                                                                             รวม 90.80  
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

135 65 0 0 0 93.50 4.68 มำก 
337.00 130.00 0.00 0.00 0.00 

3.2  แสดงป้ำย สัญญำลักษณ์ หรือข้อควำมบอกจุด
บริกำร มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 

112 88 0 0 0 91.20 4.56 มำก 

280.00 176.00 0.00 0.00 0.00 
3.3 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ให้บริกำร 118 71 11 0 0 90.70 4.54 มำก 

295.00 142.00 16.50 0.00 0.00 
                                                                                                                   รวม 91.80  
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
อยู่ในระดับใด 

106 94 0 0 0 90.60 4.53 มำก 
265.00 188.00 0.00 0.00 0.00 

                                                                                                             รวม 90.60 4.50 มำก 
 

    จำกตำรำง ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนข้ันตอนและเวลำในกำรให้บริกำร น้ันพบว่ำ ในเรื่องข้ันตอนกำร

ให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ  86.40  ข้ันตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจนเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ  87.60    

และระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม คิดเป็นรอ้ยละ  86.40   ตำมล ำดับ 

         ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี/บุคลำกรผู้ให้บริกำรรใน 3 ล ำดับแรกน้ัน พบว่ำมีควำมเอำใจ

ใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร และให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับ ก่อน-หลัง คิดเป็นร้อยละ  94.10   ให้บริกำร

ด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย อ่อนน้อม และเป็นกันเอง และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชื่อถือ เข้ำใจในงำนที่ท ำเป็นอย่ำงดี คิดเป็น

ร้อยละ  88.80   และ กำรแต่งกำยเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ  88.20  

           ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ    คิดเป็นร้อยละ  97.10 แสดงป้ำย สัญญำลักษณ์ หรือข้อควำมบอกจุด   

บริกำร มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย คิดเป็นร้อยละ  93.50    และมีควำมเหมำะสมของสถำนที่ให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ  

91.20  ตำมล ำดับ 

             ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  90.60     

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลและอภิปราย 

      กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำม

พึงพอใจผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  และน ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรด ำเนินกำรบริกำรรให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และปรับปรุง รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรท่ีสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับ

กำรเปล่ียนแปลง ผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำร

ให้บริกำรของโรงเรียนวัดเขียนเขต ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวม ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ วำงบนหน้ำเว็บไซต์และ

สำมำรถ Scan QR code ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ครูแลบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกโรงเรียนวัดเขียนเขต นัดเรียน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรท่ัวไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้มีท้ังส้ิน 200 คน และน ำมำวิเครำะห์

ข้อมูลเพื่อหำค่ำสถิติ ได้แก่ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ศึกษำได้สรุปและอภิปรำยผล 

ดังต่อไปนี ้

        จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในด้ำนขั้นตอนและเวลำในกำรให้บริกำร นั้น พบว่ำในเรื่องขั้นตอนในกำร

ให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ชับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 86.40 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจนเหมำะสม คิดเป็น

ร้อยละ 87.60 และระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 86.40 ตำมล ำดับ 

         จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี/บุคลำกรผู้ให้บริกำรใน 3 ล ำดับแรกนั้น พบว่ำ มีควำม

เอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร และบริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับ ก่อน-หลัง คิดเป็นร้อยละ

94.10 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง และ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ือถือเข้ำใจในงำน

ท่ีท ำเป็นอย่ำงดี คิดเป็นร้อยละ 88.80 และกำรแต่งกำยเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 88.20  

          จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศมำใช้ใน

กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ คิดเป็นร้อยละ 97.10 แสดงป้ำย สัญญำลักษณ์ หรือข้อควำมบอกจุดบริกำร มี

ควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย คิดเป็นร้อยละ 93.50 และควำมเหมำะสมของสถำนท่ีให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 91.20 

ตำมล ำดับ  

           ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 

90.60  



ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท่ีนั่งส ำหรับรับรองผู้ใช้บริกำร 

2. เพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อระหว่ำงครู กับผู้ปกครอง เช่น กลุ่มไลน์ 

                                          



บรรณานุกรม 

ตรีเพ็ชร อ ำเมือง (ม.ป.ป.) คู่มือ-เทคนิคกำรให้บริกำรด้วยใจ งำนเลขำนุกำรกิจและสภำคณำจำรย์   

                             กองบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล. 

ปริญญำ  บัวทอง (2545) ควำมคำดหวังของลูกค้ำท่ีมีต่อคุณภำพกำรบริกำรของร้ำนค้ำชิคเก็นทรีท  

                                                   สำขำ ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต.     

             กรุงเทพมหำนคร: วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสำนมิตร 

พิชัย  สีพิพัฒน์ไพบูลย์ (2550) กำรให้บริกำรท่ีดี,วำรสำร Quality,116 (มิถุนำยน) 2550-57-611. 

วีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2539) คุณภำพในกำรบริกำร.กรุงเทพมหำนคร:สมำคมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)    

   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 (2558) แผนปฏิบัติกำรงบประมำณ พ.ศ.2558. ขอนแก่น 

                    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 
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