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คำนำ 
 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการ 
ของโรงเรียนแตลศิริวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เพ่ือรายงานผลระดับความพึง
พอใจที่มีต่อการ บริหารและการจัดการตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงาน บุคคล และด้านบริหารงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงาน
ได้รับทราบคุณภาพ 
การให้บริการที ่เกิดขึ้น และ นำผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน และ
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ในการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
  ขอขอบพระคุณผู้รับบริการ ทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุขงการปฏิบัติงานต่อไป โรงเรียนแตลศิริวิทยา    
 

 
                                                        คณะกรรมการบริหารงาน   
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บทที่ 1 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

   การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคน  ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  โดยเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความสามารถ  และเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม  สามารถดำรงตนให้มีความประโยชน์ต่อ
สังคม  การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มี
ความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
ในกระบวนการเรียนการสอน  ต้องปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ  
กระบวนความคิด  การจัดการ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุก ๆ  ฝ่าย  อีกท้ังต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  พัฒนา
ตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและมีศักยภาพ  การจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในยุคใหม่  คือ  ความพึงพอใจสูงสุดของ
ผู้เรียน  เพราะความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหลัก  ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา
ของผู้เรียน  ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน    เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เกิดความพอใจในการเรียน   ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความพึง
พอใจในการเรียน ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้เรียน เพราะเป็นความรู้สึกของผู้เรียนว่าพึงพอใจ
เพียงใดต่อสิ่งที่กำลังสัมผัสอยู่  ถ้าผู้เรียนมีความสุขทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน  
เมื่อผู้เรียนมีความสุขใจในการเรียนจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณภาพที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป  การที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผลดีนั้น  ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายประการ  
ซึ่งความพึงพอใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  การจัดสภาพการเรียน
หรือจัดบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม  จะทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและสนุกสนานกับการเรียน  
โดยที่สถานศึกษาจะต้องจัดบรรยากาศในการเรียนให้ผู้เรียนสนใจหรือพึงพอใจได้    และเกิดความอยาก
เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีการกำหนดทิศทางในการทำงานและนโยบายในการบริหารงานวิชาการทีชัดเจน 
 การบริหารสถานศึกษาตามบทบาทภาระหน้าที่  และงานของผู้บริหารสถานศึกษานั้น งาน
วิชาการถือว่าเป็นงานหลัก   ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่วนงาน 
อ่ืน ๆ  ถือว่าเป็นงานที่สำคัญรองลงมาและเป็นงานสนับสนุน   ผู้บริหารสถานศึกษาควรยึดเอางานวิชาการ
เป็นหลักในการบริหารและมีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่จะนำโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ 
 



  

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 
 การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในด้าน  
  ด้านนักเรียน 
  ด้านครู (ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา) 
  ด้านผู้บริหาร 
  ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 2. สำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับด้านคุณภาพการให้บริการของครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา ครูต้อง
อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 

ขอบเขตของการสำรวจ 
 1.ประเด็นในการสำรวจครั้งนี้ 
  1.1 สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 
 ในด้านครูผู้สอน นักเรียน  บริบทโรงเรียน และห้องเรียน 
  1.2 สำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับด้านคุณภาพการให้บริการของครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา ครู
ต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ แก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 2. แหล่งข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้  
  2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
   1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 
                        โรงเรียนแตลศิริวิทยา จำนวน  520  คน     
  

นิยามคำศัพท์เฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงความชอบของนักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิวทยา   
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการครูและสถานศึกษา 
 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงความชอบใจ ของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแตลศิริวิทยาที่นักเรียนศึกษาในปัจจุบัน  โดยความรู้สึกท่ี
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มีต่อหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน ครู เอกสารประกอบการสอน  สื่อการเรียนการสอน  
โสตทัศนูปกรณ์ วิธีการวัดและประเมินผล และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียน  หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงความชอบใจของ
นักเรียนที่มีต่อการให้บริการในโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาในปัจจุบัน  โดยความรู้สึกท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในโรงเรียนที่ให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการ 
 4. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนแตลศิริ
วิทยา 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
บริหารการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา 2562 มีดังนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
 3. แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ  
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 ความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า 
“Satisfaction” ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้  
 1.ความหมายของความพึงพอใจ 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2530 : 389) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากการได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ที่สุด  
  หลุย จำปาเทศ (2533 : 8) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการได้บรรลุเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา คำพูด และการแสดงออก 
  จิรวรรณ ภักดีบุตร (2533 : 87) ได้ให้ความหมายของการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ คือ ผล
ของการใช้บริการของผู้ใช้ที่เกิดการรับรู้ทางด้านจิตใจ หรือความคิดเห็นโดยประเมินจากคุณภาพของการ
บริการ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ทั้งในด้านการใช้ความต้องการในการใช้ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และกำหนด
นโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของผู้ใช้ 
  สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 : 9) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความรู้สึก 
ทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนโดยความพึงพอใจจะ 
เกิดข้ึน เมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ7 
  อารี พันธ์มณี (2546 : 12) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง 
ใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือเป็นไปตามที่ 
ตนเองต้องการ ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือเป็นไป 
ตามท่ีตนเองต้องการ และความรู้สึกดังกล่าวนี้จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ถ้าหากความต้องการหรือ 



  

เป้าหมายนั้นไม่รับการตอบสนอง ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
ของการบริการ 
 ประสาท อิศรปรีดา (2547 : 300) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พลังที่เกิดจากพลังทางจิตที่มี
ผลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการของมนุษย์ และเป็นพฤติกรรมไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ 
 แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549 : 259) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึงท่าทีต่อสิ่ง
ต่าง ๆ 3 อย่าง คือ ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน และความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มในสิ่งที่อยู่นอกหน้าที่การงาน 
 พรรณี ชูทัยเจนจิต (2550 : 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวกความรู้สึกที่ดี ที่
ประทับใจต่อสิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 แอปเบิลไวท์ (Applewhite. 1965 : 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัวของ
บุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทำงาน
ด้วย ได้แก่ การมีความสุขที่ได้ทำงานกับเพ่ือนร่วมงานที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดีต่องานและมีความพึงพอใจ
กับรายได้ที่รับ 
 นิวคูเมอร์ (Newcumer. 1995 : 2) กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการตอบสนองความต้องการ 
 คูลเลน (Cullen. 2001 : 664) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรับรู้ของบุคคลทั้ง
ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อคุณภาพการบริการต่าง ๆ ทั้งในระดับแคบที่เก่ียวกับลักษณะบริการ 
ที่มีต่อคุณภาพการบริการ เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจของผู้ให้บริการ เป็นต้น และใน
ระดับกว้างที่เป็นมุมมองของผู้รับบริการที่ได้จากบริการทุกประเภทที่นำไปเป็นข้อสรุปรวมความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์กร 
 จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ (Satisfaction) 
หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้าน 
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการของ 
ตนเอง 
 

 2. ลักษณะความพึงพอใจ  
  ความพึงพอใจในการให้บริการมีความสำคัญต่อการดำเนินงานบริการ ให้มีความเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไปดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2539 : 24 -37)  
   1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของ บุคคลต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด บุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง ความต้องการส่วนบุคคล
ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์ การรับรู้ เรียนรู้ 
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สิ่งที่จะได้รับการตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์ การบริการก็เช่นเดียวกับบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลาย
อย่างเกี่ยวกับการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์
ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยสามารถทาให้
ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และพึงพอใจ  
   2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง 
ในสถานการณ์บริการก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของ การบริการนั้นไว้ในใจอยู่
ก่อนแล้ว ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติท่ียึดถือต่อบริการ ประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ 
การบอกเล่าของผู้อ่ืน การรับทราบข้อมูล การรับประกันบริการจากการโฆษณา การให้คาม่ันสัญญาของผู้
ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ ในวงจรของการให้บริการ
ตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่อนที่ได้รับบริการ หรือคาดหวังใน
สิ่งที่คิดว่าควรจะได้รับนี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผู้ให้บริการ 
และผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการ
ที่เกิดขึ้น กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิ่งที่ได้รับเป็นตามคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง กับความ
คาดหวังที่มีผู้รับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจจะสูง
หรือต่ำกว่านับเป็นการยืนยันที่คาดเคลื่อนกับความคาดหวังดังกล่าว ทั้งนี้ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะ
ชี้ให้เห็นระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมากน้อยก็ได้ ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความ
พึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ   
 

ความหมายของการจัดการเรียนการสอน  
  การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษา มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
   อุทัย ธรรมเดโช (2531 : 28) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการ
ศึกษาเพ่ือให้บุคคลมีคุณลักษณะอย่างไร หรือจัดการศึกษาเช่นนี้ต้องการให้พลเมืองมีคุณภาพเช่นไร  
   สุรพันธ์ ยันต์ทอง (2533 : 16) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การจัดการศึกษาในทุกระดับจะต้องมุ่งให้
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ปัญหา รักการทางาน และสนใจที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจของส่วนรวมตาม
วิถีทางของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
   ประทุม สระทองยอด (2547 : 11) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การดาเนินการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ ์จิตใจ คุณธรรมและสังคม  
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   สรุป การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบของ
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 
คุณธรรมและสังคม  
 2. ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน  
  สาหรับความสำคัญของการจัดการศึกษา ได้มีนักการศึกษาได้ให้ทัศนะไว้พอสรุปได้ดังนี้  
   อุทัย ธรรมเดโช (2531 : 29) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาไทย ซึ่งไปตามแบบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 9 ประการ ดังต่อไปนี้  
   1. ให้มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและของผู้อ่ืน มีระเบียบวินัยมีความเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมาย ศาสนาและหลักธรรม  
   2. ให้มีความเข้าใจและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
   3. ให้มีความรับผิดชอบต่อชาติ ต่อท้องถิ่น ต่อครอบครัว และต่อตนเอง  
   4. ให้มีความสานึกในการเป็นคนไทยร่วมกันและการเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติตระหนัก
ในความมั่นคง ปลอดภัยของชาติ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ  
   5. ให้มีความยึดมั่นและผดุงความเสมอภาค ความสุจริตและความยุติธรรม  
   6. ให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  
   7. ให้มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และการจับจ่ายใช้สอย
อย่างประหยัด ตลอดจนการร่วมมือกันประกอบกิจการและธุรกิจต่าง ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย 7  
   8. ให้มีความสามารถในการติดต่อ ทาความเข้าใจและร่วมมือซึ่งกันและกัน รู้จักแสวงหา  
ความจริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งด้วยสติปัญหา และโดยสันติวิธี  
   9. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในวิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรของประเทศ  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (กรมวิชาการ. 2542 : 41) ได้ให้ความสำคัญของการจัด
การศึกษาไทยไว้ว่าการศึกษาไทยมีหลักสามประการ คือ  
  1. เป็นการศึกษาสาหรับคนทั้งมวลตลอดชีวิต  
  2. ให้สังคมท้ังมวลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  3. ให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ  
 แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มและต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
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ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องถ่ายโอนกันได้ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
กระบวนการจัดการศึกษา  
 

 3. ขอบข่ายของการจัดการศึกษา  
  มีผู้กล่าวถึงขอบข่ายของการจัดการศึกษา พอจะนามากล่าวในที่นี้ ดังนี้  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 2) ไดกลา่วถึงการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและ    
เต็มศักยภาพ โดยตองมีการจัดการเรียนรู้ดังนี้  
  1. ต้องจัดสภาวะแวดลอม บรรยากาศ รวมทั้งแหลงเรียนรู้ตาง ๆ ให้หลากหลายเพื่อเอ้ือต่อ
ความสามารถของแต่ละบุคคล สามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคลองกับความถนัดและความสนใจ
เหมาะสมกับวัย และศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือให้การเรียนรูเกิดทุกเวลาและทุกสถานที่  
  2. การจัดการเรียนรู้มุง่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ผู้เรียนไดเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ทำได ้คิดเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้  
   1. การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนโดย
คำนึงถึงความแตกตางระหว่างบุคคล  
   2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ การประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   3. การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติจริงให้ทำได ้คิดเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
   4. ผสมผสานบูรณาการความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มวิชา  
   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนตลอดจนสิ่ง 
อำนวยความสะดวก เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
และการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  
  6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสาน ความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
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 จะเห็นได้ว่าขอบข่ายการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนต้องถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
ดังนั้นกระบวนการเรียนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ   
 

แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ  
 1. ความหมายของการบริการ  
  มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายของการบริการไว้ดังนี้  
  Kotler (1993 : 64) ได้ให้นิยามของการบริการว่า “เป็นกิจกรรมที่จับต้องไม่ได้ นำเสนอโดย
ฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยมิได้มีการเป็นเจ้าของ และกิจกรรมดังกล่าวอาจถูกรวมกันกบัสินค้าที่จับต้อง
ได”้ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านภาพพจน์ของหน่วยงานก็มีส่วนส่งเสริมให้ลูกค้ามีความรู้สึกดี  
  วีระพงษ ์เฉลิมจิระวัฒน์ (2539 : 6) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นกระบวนกิจกรรม
ในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการ (บริการ) ไปยังผู้รับบริการ (ลูกค้า) หรือผู้ใช้บริการนั้น นอกจากนี้
ในทางวิชาการยังได้ให้นิยามไว้ว่า บริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตผลออกมาในรูปของเวลา สถานที ่
รูปแบบ หรือสิ่งอานวยทางจิตวิทยา  
  วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545 : 202) ได้กล่าวถึงการบริการว่า การบริการ (Service) เป็นกจิกรรม
หรือการกระทำที่ผู้บริการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ โดยที่ผู้ให้บริการมีความตั้งใจที่จะส่งมอบบริการนั้น ๆ 
การบริการจึงแตกต่างจากสินค้าอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือการใช้งาน และ
เวลาของการใช้งาน  
 สรุป การให้บริการ หมายถึง กระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยัง
ผู้รับบริการ โดยผู้บริการมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการนั้น ซึ่งการบริการนั้นอาจอยู่ในรูปของเวลา 
สถานที ่รปูแบบ หรือสิ่งอานวยทางจิตวิทยา   
 

 2. หลักการสำคัญในการให้บริการ  
  หลักการสำคัญในการให้บริการเพื่อเป็นการนาไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าหรือ ผู้มาใช้
บริการ จึงมีหลักการให้บริการ ดังนี้  
  สมชาติ กิจยรรยง (2536 : 15) ได้เสนอหลักการที่สำคัญของการให้บริการไว้ดังนี้  
  1. การให้บริการที่ดีและคุณภาพจากตัวบุคคล ซึ่งอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะและ         
ความแนบเนียนที่ทาให้ชนะใจลูกค้าที่มาติดต่อธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ  
  2. การให้บริการสามารถกระทาได้ทั้งก่อนและการติดต่อ หรือในระหว่างการติดต่อ หรือ
ภายหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารด้วย  
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  3. การบริการที่ด ีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ที่มาติดต่อกับองค์กรเกิดความเชื่อถือศรัทธา และ
สร้างภาพลักษณ ์ซึ่งจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใช้บริการด้านอ่ืน ๆ อีกในโอกาสหน้า  
  อัสยุทธิ์ สุทธิถวิล (2528 : 47) ได้นาเสนอหลักการให้บริการไว้ดังนี้  
  1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ  
ประโยชน์และการบริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการบุคลากรส่วนใหญ่ทั้งหมดมิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  
  2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือการให้บริการนั้น ๆ ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ำเสมอ มิใช่ทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน  
  3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด  
  4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากนักจนเกินกว่าผลที่
ได้รับ  
  5. หลักความสะอาด บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ง่าย สะดวกสบาย 
สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือใช้บริการจนมาก
เกินไป  
 3. คุณภาพการบริการ  
 การบริการเป็นสิ่งที่สัมผัสจับต้องยาก จะสูญสลายหายไปได้ง่าย การบริการสามารถสร้างขึ้น   
โดยผู้ให้บริการทาเพ่ือส่งมอบการบริการหนึ่ง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ ความประทับใจจึงมักจะเกิดขึ้นในขณะที่
ผู้รับบริการสัมผัสกับผู้ให้บริการ ทั้งจากผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่ให้บริการ ที่เราเรียกกันว่า วินาทีแห่ง
ความเป็นจริง หรือช่วงเวลาขณะที่ลูกค้าได้สัมผัสกับการบริการ (Moment of Truth) ดังนั้น คุณภาพของ
การบริการ (Quality Service) จึงเกิดข้ึนที่จุดที่ลูกค้าได้สัมผัสหรือรับ การบริการหนึ่ง ๆ นั้นเอง          
(วิฑูรย์ สิมะโชคด.ี 2545 : 203)  
 

  Parasisaman, Zeithaml และ Berry (วิทวัส รุ่งเรืองผล และทรงศรี สนธิทรัพย์. 2539 : 10 
- 11 ; อ้างอิงมาจาก Parasusaman, Zeithaml และ Berry. 1985 : 307) ศึกษาวิจัยกับผู้มารับบริการใน
ธุรกิจบริการหลาย ๆ สาขา พบว่ามีความต้องการหรือความคาดหวังในคุณลักษณะของ การบริการที่เป็นสิ่ง
  บ่งชี้คุณภาพของบริการ 10 ประการ คือ  
  1. ความเชื่อถือไว้วางใจ ประกอบด้วย  
   1.1 ความสม่ำเสมอ  
   1.2 ความพึงพอใจ  
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  2. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ประกอบด้วย  
   2.1 ความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการและอุทิศเวลา  
   2.2 สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  
   2.3 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี  
  3. สมรรถนะของผู้ให้บริการ ประกอบด้วย  
   3.1 ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ให้บริการ  
   3.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
  4. การเข้าถึงบริการ ประกอบด้วย  
   4.1 การอานวยความสะดวก ติดต่อง่าย บริการรวดเร็ว  
   4.2 ใช้เวลารอคอยน้อย  
   4.3 เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกสาหรับผู้ใช้บริการ  
   4.4 มีความเป็นธรรมให้บริการลูกค้าเท่าเทียมกัน  
  5. ความมีอัธยาศัยไมตรี ประกอบด้วย  
   5.1 มีความสุภาพ มีกิริยาวาจาดี มีบุคลิกภาพดี  
   5.2 ให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ  
   5.3 ให้การต้อนรับที่เหมาะสม  
  6. การสื่อสาร ประกอบด้วย  
   6.1 มีการสื่อสารให้ข้อมูลชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการที่จะได้รับ  
   6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ  
  7. ความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย  
   7.1 ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ  
   7.2 คุณภาพของงานบริการ  
   7.3 ชื่อเสียงขององค์กร  
  8. ความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย  
   8.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   8.2 การรักษาความลับของลูกค้า  
   8.3 การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
  9. ความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ประกอบด้วย  
   9.1 การศึกษาผู้ใช้บริการ  
   9.2 การให้คาแนะนาและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ  
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   9.3 การให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อผู้ใช้บริการ  
  10. ความเป็นรูปธรรมของบริการ ประกอบด้วย  
   10.1 บุคลากรมีคุณภาพ  
   10.2 ราคาค่าบริการเหมาะสม  
   10.3 เครื่องมือและอุปกรณ์มีความพร้อมและทันสมัย  
   10.4 สถานที่ให้บริการสะอาดสวยงาม  
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
  ความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สำคัญ ๆ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
2539 : 24-37)  
  1. สถานทีบ่ริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเม่ือลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการ ทำเล ที่ตั้ง และการกระจาย สถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
จึงเป็นเรื่องสำคัญ  
  2. การส่งเสริมแนะนาการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จาก การได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็จะ
มีความรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้  
  3. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการบริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาท
สำคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหาร การบริการที่วางนโยบาย
การบริการ โดยคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
เกิดความพึงพอใจได้ง่ายเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นสำคัญ แสดง
พฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้าต้องการ ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มท่ีด้วยจิตสานึกของการ
บริการ  
  4. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับ การออกแบบอาคาร
สถานที ่ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ เช่น ถุงหิ้วใส่ของ กระดาษ จดหมาย -ซอง 
ฉลากสินค้า เป็นต้น  
  5. ขบวนการบริการ มีวิธีการนาเสนอบริการ ในขบวนการการบริการเป็นส่วนสำคัญในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ เช่น การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการสารองห้องพัก โรงแรม หรือสาย
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การบิน การใช้เครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ การให้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับโอนสายในการติดต่อ
องค์การต่าง ๆ เป็นต้น  
  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลใน
แต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่ง เพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่
ช่วงหนึ่งหากสิ่งคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้
อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกท่ีตรงกันข้ามก็ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถ
แสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ 
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่าง ๆ  
  5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
  ผู้รับบริการย่อมมีความต้องการและความคาดหวังในการไปรับบริการทุกครั้ง เมื่อไปรับบริการ
ได้ประสบกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เปรียบเทียบกับความต้องการก่อนไปรับบริการ และแสดงออกมาเป็น
ระดับความพึงพอใจ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ (ศิริพร ตัณติพูลวินัย. 2538 : 5) คือ  
   1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของ
ผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่
มีชื่อแหง่หนึ่ง และไม่ผิดหวังที่อาหารอร่อยและบริการรวดเร็ว หรือลูกค้าเดินทางด้วยรถไฟถึงจุดหมาย
ปลายทางอย่างปลอดภัยตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น  
   2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มหรือประทับใจ
ของผู้รับบริการ เมื่อได้รับบริการเกินความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าเติมน้ามันรถท่ีสถานที่บริการแห่งหนึ่ง 
พร้อมกับได้รับการบริการตรวจเครื่องยนต์และเติมลมฟรี หรือลูกค้าไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง 
และได้รับรางวัลพิเศษโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน เพราะเป็นลูกค้า รายที่กำหนดให้รับรางวัล  
  6. การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ  
   มิลเล็ต (Millet. 1954 : 397-400) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการบริการ Satisfactory 
Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดได้จาก  
    1. การให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นใคร (Equalable Service)  
    2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) คือการให้บริการตาม
ลักษณะความจาเป็นรีบด่วน  
    3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ การบริการอย่างเพียงพอในด้าน
สถานที ่บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
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    4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การบริการจนกว่าจะ
บรรลุผล  
    5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการ
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ความพึงพอใจหรือการประทับใจ หรือ ทัศนคติใน
แง่ลบต่อห้องสมุด ผู้ให้บริการจึงควรรู้และปฏิบัติตามหลักการให้บริการที่ดี 7 ประการตามความหมายของ
คาว่า SERVICE (วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์. 2539 : 7 - 8) คือ  
     5.1 บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและความเข้าใจ (Smile) ด้วยความรู้สึกว่า ผู้
เข้ารับบริการมีความยุ่งยากใจในการแสวงหาสิ่งที่ต้องการและกาลังอยากได้ความช่วยเหลือ  
     5.2 บริการสนองตอบด้วยความรวดเร็ว (Early Response) สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติของ
ผู้ให้บริการเชิงรุกซึ่งจะสร้างความประทับใจได้ดี  
     5.3 บริการพร้อม ๆ ไปกับการให้เกียรติ (Respectful) โดยไม่แสดงอาการดูถูก
ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม  
     5.4 บริการด้วยความเต็มใจ (Voluntariness Manner) โดยไม่คิดว่างานเป็นเพียง
ภาระรับผิดชอบที่ผ่านเข้ามาเท่านั้น แต่แสดงออกด้วยความจริงใจ ด้วยความรู้สึกสร้างสรรค์  
     5.5 บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเองและหน่วยงาน (Image Enhancing) 
โดยให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกท่ีดี และอยากสนับสนุนเกื้อกูลในภารกิจที่กาลังดาเนินอยู่  
    5.7 บริการด้วยความกระตือรือร้น (Enthusiasm) การแสดงอาการกระฉับกระเฉงใน
ลักษณะงดงามและพอเหมาะพอดี  
   สาโรช ไสยสมบัติ (2534 : 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดข้ึนหรือไม่
นั้น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ ประกอบกบัระดับความรู้สึกของผู้มารับ
บริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจกระทาได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี้  
   1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอร้องหรือขอ
ความร่วมมือจากบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคาตอบไว้ให้เลือกตอบ 
หรือเป็นคาตอบอิสระ โดยคาตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานกาลัง
ให้บริการอยู ่เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการระยะเวลาในการให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการ เป็นต้น  
   2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบคาถามให้
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ตรงกับข้อเท็จจริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีก
วิธีหนึ่ง  
   3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้
โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจาก การได้รับการบริการ
แล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความ
พึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผน ที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง  
  การวัดความพึงพอใจต่อการบริการนั้น จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะทาการวัดได้หลายวิธี ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วยจึงจะส่งผลให้การ
วัดนั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  สุจิตตา เรืองรัศม ีและสมนึก วงศ์ทอง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารการศึกษากิจกรรมนิสิต และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมเก่ียวกับประเด็นด้านโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา 
กิจกรรมนิสิต สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนทั้งในภาพรวมนั้น จัดอยู่ในระดับปานกลาง แต่ระดับความพึง
พอใจต่อการเป็นนิสิตของภาควิชา/หลักสูตร และ ความพึงพอใจต่อการเป็นนิสิตของคณะเกษตร จัดอยู่ใน
ระดับมากสานักวิจัยสถาบันและประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึง
พอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2546 ผล
การศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาทุกด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในระดับมาก โดยในด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เรื่องที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือ เรื่องความสอดคล้อง
ของเนื้อหาวิชากับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
คือ เรื่องความรู้ของอาจารย์ในเนื้อหาวิชาที่สอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน เรื่องที่ได้รับความพึง
พอใจสูงสุดคือ เรื่องความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาวิชาของข้อสอบ ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียน
การสอน เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน เรื่องที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือ เรื่องความทันสมัย
ของโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน เช่น เครื่องฉายแผ่นใส, เครื่องฉายภาพ LCD Projector ฯลฯ ส่วนสา
นักหอสมุด เรื่องที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือ เรื่องความทันสมัยของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ และฐานข้อมูลในรูปแบบซีดีรอม นอกจากนี้ด้านอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดล้อม เรื่องที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือ เรื่องสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย เช่น การปลูกต้นไม้ 
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การจัดสวน การตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ด้านการบริการ เรื่องที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือ เรื่องการแจ้ง
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบทางอินเตอร์เน็ต และเมื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักศึกษาที่ศึกษาต่างวิทยาเขตกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาวิทยาเขตรังสิตมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาวิทยาเขตกล้วยน้าไท 
  นฤมล กิจไพศาลรัตนา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ 
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร ์ผล 
การศึกษาพบว่าโดยรวมนิสิตร้อยละ 50.00 พึงพอใจการเรียนการสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทาง 
สังคมศาสตร์ระดับปานกลาง นิสิตพึงพอใจการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมและชั้นเรียนย่อยแตกต่าง 
กันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยร้อยละ 59.26 พึงพอใจการเรียนในชั้นเรียนรวมระดับปานกลาง และ 
ร้อยละ 46.76 พึงพอใจการเรียนในชั้นเรียนย่อยระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดหัวข้อวิชาที่ 
เรียนในชั้นเรียนรวมพบว่า นิสิตพึงพอใจทั้ง 8 หัวข้อในระดับมาก ได้แก่ หัวข้อการค้นคว้า การฟังและ 
จดบันทึก การอ่าน การคิด การอ้างอิงเอกสาร การเขียน การนาเสนอ และการวิจารณ์ และแสดงความ 
คิดเห็น และเม่ือพิจารณารายด้านได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชา วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน 
การสอน และการวัดและประเมินผล พบว่านิสิตพึงพอใจเกือบทุกด้านระดับมาก ยกเว้นด้านการวัดและ 
ประเมินผลที่นิสิตพึงพอใจระดับปานกลาง นิสิตภาควิชาการปกครอง ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พึงพอใจการเรียนการ 
สอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ โดยนิสิตภาควิชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพึงพอใจการเรียนการสอนวิชานี้ ระดับมาก ในขณะที่นิสิตอีก 3 ภาควิชา 
พึงพอใจการเรียนการสอนวิชานี้ระดับปานกลาง 
  ณรงค์ หงษ์แก้ว (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
และการบริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการจัดการและการบริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ พ้ืนฐานของ 
นักศึกษาเป็นดังนี้ 1) ด้านการบริการทั่วไปในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (  = 3.76, SD. = 0.85) 
2) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง อยู่ในระดับมาก (  = 3.76, SD. = 0.65) 3) ด้านอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (  = 3.91, SD. = 0.79) 4) ด้านการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที ่ในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (  = 4.07, SD. = 0.79) 
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บทที่ 3   
 

วิธีดำเนินการสำรวจ 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการบริหารการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา      
ปีการศึกษา 2562    ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คือรูปแบบการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิดใน
การศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่  
               - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562  จานวน  520    คน    
    

นักเรียน จำนวน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 86 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 125 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 103 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 59 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 56 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 91 

รวม 520 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการบริหารการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ดังนี้  



  

   ความพึงพอใจต่อการจัดการบริหารการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคริ์ท ได้แก ่ 
 
  1. ด้านความพึงพอใจต่อตัวเองนักเรียน                        จำนวน   29   ข้อ  
  2. ด้านความพึงพอใจต่อครู (ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา)   จำนวน  12  ข้อ  
  3.ด้านความพึงพอใจต่อผู้บริหารโรงเรียน                       จำนวน   7  ข้อ  
  4. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา                            จำนวน 14  ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยประสานงานกับเป็นนักเรียนแต่ละระดับชั้น   และรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามเก็บ
ในระบบ  google  forms  จำนวน 407  คน 
   

การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 หลังจากท่ีได้รับแบบสอบถามครบแล้ว ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับ จากนั้นนำมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการบริหารการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา     ใชต้าม
มาตรวัดของวิงเคิร์ท ( Likert  Scale ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบดังนี้ 
     

   ระดับการปฏิบัติ มากท่ีสุด  กำหนดให้  5  คะแนน  
   ระดับการปฏิบัต ิมาก  กำหนดให้  4  คะแนน  
   ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง  กำหนดให้  3  คะแนน  
   ระดับการปฏิบัติน้อย   กำหนดให้  2  คะแนน  
   ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด    กำหนดให้         1        คะแนน 
    
 

 เกณฑ์การแปลความหมาย  เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
    90.00  -  100  ระดับคุณภาพ  มากท่ีสุด 
   75.00  -  89.99   ระดับคุณภาพ  มาก 
   60.00  -  74.99   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
   50.00  -  59.99           ระดับคุณภาพ  น้อย 
   ต่ำกว่า  50.00           ระดับคุณภาพ  น้อยที่สุด 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก ่ 
 1. ร้อยละ  
 2. ค่าเฉลี่ย ( X )   

 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่ 4   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   การสำรวจครั้งนี้ต้องการหาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน  ของนักเรียน
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  เพ่ือนำผลการสำรวจไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนต่อไป  ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  520  คน  
ได้รับแบบประเมินกลับคืนมา  407  คน  ในการนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริหาร
การศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา  แบ่งออกเป็น 4  ดังนี้ 
 1.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านนักเรียน 
 2.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านครู (ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา) 
 3.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านผู้บริหารโรงเรียน 
 4.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านนักเรียน โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 ในการวิเคราะห์ผลของระดับความพึงพอใจในด้านนักเรียน โรงเรียนแตลศิริวิทยา  
ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในด้านนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด ร้อยละ 96.03 
   ดังตารางที่ 4.1 
 

 ตารางที่ 4.1 ระดับความพึงใจในด้านนักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา ประจำปี  การศึกษา 2562 
รายการ ร้อยละ 

1 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฎฑ์มาตรฐานเด็กไทย 55.7 
2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ท่ีพึงประสงค์ 49.4 
3 นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสมดลุย์ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ 49.6 
4 นักเรียนมีความสมัพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป 49.3 
5 นักเรียนมีบุคลิกภาพด้านร่างกายสะอาด 55.3 
6 นักเรียนรูจ้ักกาลเทศะในการใช้คำพูด และกิรยิามารยาท 44 
7 นักเรียนกลา้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 53.6 
8 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของสิ่งเสพตดิ 36.6 
9 นักเรียนรูจ้ักวิธีการป้องกันตนเอง และสังคม ให้ไกลจากสิ่งเสพติด 45.1 



  

10 นักเรียนเห็นคุณคา่และปฏิบัตติามคุณธรรมพื้นฐาน 45.2 
11 นักเรียนรักการเรียนรู ้ 43.6 
12 นักเรียนรูจ้ักตอบแทนบุญคณุของผู้มีพระคุณ และอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม 51.2 
13 นักเรียนปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และถูกต้อง 49.4 
14 นักเรียนซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินยัในตนเอง ตรงต่อเวลา ปฏิบัตติามกฎระเบียบของคม 45 

15 
นักเรียนเข้าใจบทบาทของการเปน็ผู้นำและผูต้ามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

49.1 

16 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด และหลักการใน
เนื้อหาวิชาตามศักยภาพของแต่ละคน 

48.3 

17 
 

นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เหมาะสม
กับวัย และตามศักยภาพนักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เหมาะสมกับวยั และตามศักยภาพ 

45.2 

18 นักเรียนแสดงออกเชิงสร้างสรรคไ์ด้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ และบุคคล 44.6 
19 นักเรียนนำความรู้ทางคณติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 54.1 
20 นักเรียนมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ก้ปัญหา 59.4 

21 
นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ 
และสภาพแวดล้อมท่ีมี อิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน 

53.6 

22 นักเรียนสามารถบูรณาการ การคดิและแก้ปญัหาที่สอดคล้องกับวิถชีีวิตได้ 50.4 

23 
นักเรียนมีการเลือกใช้เทคโนโลยีและภมูิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาท่ีเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

48.5 

24 
นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านศลิปะ ดนตรี และกีฬา ตามความเหมาะสมแก่วัย ตาม
ธรรมชาติและตามศักยภาพ 

45.6 

25 นักเรียนรูจ้ักรักและมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 44 
26 นักเรียนช่ืนชมและสืบสานศลิปะ วัฒนธรรม และประเพณีทีด่ีงามของท้องถิ่นและของไทย 38.6 

27 
นักเรียนรูคุ้ณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองที่เกิดจาก 
การเปลีย่นแปลงสิ่ง แวดล้อม 

42 

28 
นักเรียนปฏิบตัิตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมสี่วนอนุรักษส์ิง่แวดล้อมด้วยความ
สมัครใจ 

42.8 

29 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ แบบยั่งยืน 45.2 

ร้อยละ 96.03 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านครู (ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา)โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 ในการวิเคราะห์ผลของระดับความพึงพอใจในด้านครู (ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา) โรงเรียน
แตลศิริวิทยา ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในด้านครู โดยรวม อยู่ในระดับ  มากที่สุด ร้อยละ 94.11 
   ดังตารางที่ 4.2 

รายการ ร้อยละ 
 1 ครูเข้า-ออกห้อง สอนนักเรียนตามกำหนดเวลา   เต็มเวลา 44.6 
2 ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนประจำชั้นทุกคนอย่างทั่วถึง    ตลอดเวลา 41.3 
3 ครูปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคล อื่น ๆ 39.6 
4 ครูสอนนักเรียนเอย่างเต็มกำลังความสามารถ 40.7 
5 ผู้ปกครองเข้าพบครูและปรึกษาปัญหานักเรียนได้   สะดวก รวดเร็ว 43.5 
6 ครูควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องและ  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 38.3 
7 ครูตรวจการบ้าน ตรวจสมุด ชิ้นงานนักเรียน    สม่ำเสมอ 39.1 
8 ครูมีความรู้ในเนื้อหาที่สอน 50.6 
9 ครูจัดเนื้อหาวิชาเป็นลำดับเหมาะสมกับผู้เรียน 46.9 
10 ครูส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตาม ศักยภาพผู้เรียน 43.3 
11 ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียน    มีความสุข 38.3 
12 สรุปบทเรียน เนื้อหาได้ถูกต้อง และง่ายต่อการ   เข้าใจ 40.9 
 ร้อยละ 94.11 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านผู้บริหาร. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 ในการวิเคราะห์ผลของระดับความพึงพอใจในด้านผู้บริหารโรงเรียนแตลศิริวิทยา ในภาพรวมพบว่า 
มีความพึงพอใจในด้านผู้บริหาร โดยรวม อยู่ในระดับ  มากที่สุด ร้อยละ 97.11 ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ระดับความพึงใจในด้านผู้บริหาร  โรงเรียนแตลศิริวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 
 

รายการ ร้อยละ 

 1 
ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบเครือข่าย 

44 

2 
ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

44.4 

3 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

43.6 

3 ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 42.3 
5 ผู้บริหารเอาใจใส่ ดูแลการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นธรรม 43.2 
6 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 43.8 
7 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 40.4 
 ร้อยละ 97.11 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านบริหารจัดการสถานศึกษา. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 ในการวิเคราะห์ผลของระดับความพึงพอใจในด้าน บริหารการจัดการสถานศึกษา  
โรงเรียนแตลศิริวิทยา ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในด้านบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยรวม อยู่ใน
ระดับ  มากที่สุด ร้อยละ 91.91 ดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  ระดับความพึงใจในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  
       ประจำปีการศึกษา 2562 

รายการ ร้อยละ 
 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ สวนหย่อม    สภาพแวดล้อม ความสะอาด 42.5 
2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษา    การรักษาพยาบาล 42.3 
3 ความร่วมมือ ความสามัคคีของบุคลากรใน   สถานศึกษา 46.2 
4 การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 42.5 
5 การต้อนรับ อำนวยความสะดวกของครูจาก   การติดต่อราชการต่าง ๆ 42.9 
6 การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ วิทยากร และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 48.5 
7 การจัดการหลักสูตรพ้ืนฐาน หลักสูตรเพิ่มเติม   ให้นักเรียนเรียน 43.2 
8 เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ และการประชาสัมพันธ์ 46.4 
9 กิจกรรมการอบรมนักเรียนในตอนเช้าหน้าเสาธง/   กิจกรรมแนะแนว 41.5 
10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ      ศิลปะ ดนตรี กีฬาฯ 41 
11 การจัดสวัสดิการ น้ำดื่ม น้ำใช้ 43 
12 การพัฒนาระบบ ICT โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต 43 
13 การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ 48 
14 อาหารที่ขายในโรงอาหาร สหกรณ์ 35.9 
 ร้อยละ 91.91 
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บทที่ 5   
 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

ในบทนี้ จะได้นำเสนอสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตลศิริวิทยา  
รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการสถานศึกษา  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็น
เพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบประเมิน  ที่แสดงไว้ในแบบสอบถามปลายเปิด  การอภิปรายผลการศึกษา  ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงในการยกระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านให้สูงขึ้น  และข้อเสนอแนะในการสำรวจครั้งต่อไป 

  
  5.1 สรุปผลการศึกษา 
  5.1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา ประจำปี
การศึกษา 2562 
 จากการสำรวจพบว่าในภาพรวมการจัดการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2562  
มีระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.55   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความพึงพอใจ
ใน ดังนี้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านผู้บริหารโรงเรียน ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.11   นักเรียนมีความพึงพอใจด้านครู(ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา) ในระดับ 
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 94.14   มีความพึงพอใจในด้านนักเรียน ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
96.03  และมีความพึงพอใจในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.91       

5.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา ในแต่ละด้าน 
 

ด้านนักเรียน 
 1.อยากให้สร้างสหกรณ์ให้รวดเร็วและมีของใช้ที่สะดวกท่ีมีต่อนักเรียน   
 2.เสนอ กีฬา ดนตรี งานช่าง ให้โดดเด่นของโรงเรียนบ้าง  เพ่ือเอาใช้ประโยชน์ประจำวัน 
 3.ใฝ่ใจการเรียน 
 4.เคร่งครัดเรื่องระเบียบยิ่งขึ้น 
 5.เคร่งครัดด้านเครื่องแบบนักเรียน ทรงผม 
 6.เข้มงวดเรื่อง กฎระเบียบ บางเรื่องก็ควรผ่อนปรน  โดยภาพรวมนักเรียนถือว่าค่อนข้างดี มีเพียง 
           สว่นน้อยที่ยังต้องปรับปรุง  เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง ความคิด เห็นวิพาษวิจารณ์ได้เต็มที่สิ่งที่ดี  
           ควรปฏิบัติตาม คำวจิารณ์นั้น 
 7.นักเรียนจะเรียนก็ได้  ไม่เรียนก็ได้ 



  

 8.พอใจ 
 9.ปัจฉิมนิเทศอยากให้อลังการเหมือนโรงเรียนอื่น ๆ บ้าง 
 10.ลดกฎระเบียบบางข้อบ้าง 
 11.อยากให้ส่งเสริมกีฬา 
 12.อยากให้ไว้ผมยาวได้ 
 13.อยากให้โรงอาหาร เพ่ิมร้านขายของอีก 
 

ด้านครู (ครูประจำชั้น// ครปูระจำวิชา ) 
 

 1.ดีครับ  อยู่ที่นักเรียนมากกว่า 
 3.เข้าใจในการสอน  . 
 4.ดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 
 5.ปล่อยไม่ตรงเวลา ปล่อยช้า  ทำให้กินเวลาของคาบต่อไป 
 6.ให้ครูมีการสอนหลากหลายแบบกว่าเดิม 
 7.ควรเข้มงวดกฎระเบียบให้สม่ำเสมอ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ควรซักถามความเป็นมาสาเหตุของปัญหา 
           ก่อนการลงโทษ  ใช้ความเป็นกลางไม่ใช้อคติ ไม่แสดงท่าทางไม่พอใจกับปัญหามากเกินไปทำให้ 
           นักเรียนไม่กล้า เปิดใจในการให้การใช้เข้าไปแก้ไขปัญหา 
 8.นักเรียนต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกฎของโรงเรียน 
 9.ไม่ควรสอนเยอะเกินไป และ ไม่สั่งงานมากเกินไป 
 10.ให้ครูเลิกตีนักเรียน  เลิกสอน แต่ให้เกรด 4 ทุกคน 
 11.ดีมาก 
 12.คุณครูไม่มีความสามัคคีกันค่ะ  ครูชอบนินทากัน (ต่อหน้าก็ดี ลับหลังนินทา)  อยากให้ครูสามัคคี 
            กันค่ะ  ครูในห้องวิชาการชอบนินทานักเรียน  ทั้งที่นักเรียนไม่ผิด (ยังโดน) 
 13.งดโหด 
 14.คุณครูไม่มีความสามัคคีกัน  ชอบนินทากันและชอบนินทานักเรียน ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะสอน  
            ห้ามออกไปกินข้าวข้างนอก 
 15.อยากให้ครูพูดเพราะกับนักเรียนบ้าง ใจเย็นอย่าพึ่งดุนักเรียน 
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ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
 

 1.การใส่หูฟัง เล่นโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์ หน้าเสาธงไม่ควรกระทำ 
 2.เน้นการศึกษาหลายด้าน  เช่น วิชาการด้านการแข่งขันทุกชนิด และกิจกรรมเน้นการปฏิบัติ 
            มากกว่านี้ 
 3.ใส่ใจนักเรียน 
 4.ใกล้ชิดกับนักเรียนยิ่งขึ้น 
 5.ค่อนข้างพอใจ มีความเป็นกลาง เข้มงวดใสสิ่งที่ควร  และผ่อนปรนในบางกรณี มีวิสัยทัศน์ทาง 
           การศึกษาท่ีดี  ไม่เข้มงวดเกินไป 
 6.ดีมากเป็นตามความต้องการ 
 7.ดีเยี่ยม 
 8.อยากให้จัดกีฬาแบบสนุก ๆ 
 9.อยากให้มีเครื่องเสียงตอนแข่งกีฬาสี  นำมาเองแต่ละกลุ่มสี 
 

ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 1.บำรุงรักษาซ่อมแซมห้องน้ำหญิง  เนื่องจากไม่มีห้องน้ำจะเข้าค่ะ (ไม่มีกลอน) 
 2.พัฒนาห้องน้ำให้สะอาด 
 3.ให้ซ่อมประตูหน้าต่างที่ชำรุดในอาคารเรียน 
 4.พอใช้ 
 5.พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต  ยังช้าอยู่ 
 6. ทำห้องน้ำใกล้ทุกอาคารเรียน 
 7.จดัระบบสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง  ประปา  ไฟฟ้า  อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ 
           ชำรุด  อาคารเรียน โดยเฉพาะคหกรรม   หรือวิชาที่ไม่ใช่วิชาพ้ืนฐาน  เนื่องจากทุกวิชามี 
           ความสำคัญเท่ากัน 
 8.ให้ปรับปรุงลานเพลินใหม่ 
 9.ควรปรับปรุงขยายพ้ืนที่โรงจอดรถจักรยานยนต์มากข้ึน 
 10.ปานกลาง 
 11.อยากให้น้ำดื่มเย็น ๆ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อคุณภาพโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  2562 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' 

คำชี้แจง  ให้นักเรียน ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพของ 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  มีระดับคะแนนแต่ละระดบัเทียบกับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติ ดังนี้ 
   พึงพอใจ/การปฏิบัติมากที่สุด     =    5 พึงพอใจ/การปฏิบัติมาก          =    4 
 พึงพอใจ/การปฏิบัตปิานกลาง    =    3 พึงพอใจ/การปฏิบัตนิ้อย          =    2 
 น้อยที่สุด                             =    1  
 

ที่ หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติ   5 4 3 2 1 

1 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฎฑ์มาตรฐานเด็กไทย      
2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ท่ีพึงประสงค์      
3 นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสมดุลย์ด้านวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ 
     

4 นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ครู เพ่ือน และบุคคลทั่วไป      
5 นักเรียนมีบุคลิกภาพด้านร่างกายสะอาด      
6 นักเรียนรู้จักกาลเทศะในการใช้คำพูด และกิริยามารยาท      
7 นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง      
8 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด      
9 นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเอง และสังคม ให้ไกลจากสิ่งเสพติด      
10 นักเรียนเห็นคุณค่าและปฏิบัติตามคุณธรรมพ้ืนฐาน      
11 นักเรียนรักการเรียนรู้      
12 นักเรียนรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ และอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม      
13 นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และถูกต้อง      
14 นักเรียนซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

คม 
     

15 นักเรียนเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 

     
16 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด และหลักการ

ในเนื้อหาวิชาตามศักยภาพของแต่ละคน 
     

17 
 

นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
เหมาะสมกับวัย และตามศักยภาพนักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เหมาะสมกับวัย และตามศักยภาพ 

     

18 นักเรียนแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล      
19 นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      
20 นักเรียนมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา      



  

ที ่ หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติ   5 4 3 2 1 

21 นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ 
และสภาพแวดล้อมที่มี อิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน 

     
22 นักเรียนสามารถบูรณาการ การคิดและแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้      
23 นักเรียนมีการเลือกใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาที่เป็น

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
     

24 นักเรยีนมีความรู้และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ตามความเหมาะสมแก่
วัย ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ 

     
25 นักเรียนรู้จักรักและมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง      
26 นักเรียนชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

และของไทย 
     

27 
นักเรียนรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสิ่ง แวดล้อม 

     

28 นักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยความสมัครใจ 

     
29 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ แบบยั่งยืน      
30 ครูเข้า-ออกห้อง สอนนักเรียนตามกำหนดเวลา   เต็มเวลา      
31 ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนประจำชั้นทุกคนอย่างทั่วถึง  

   ตลอดเวลา 
     

32 ครูปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคล อื่นๆ      
33 ครูสอนนักเรียนเอย่างเต็มกำลังความสามารถ      
34 ผู้ปกครองเข้าพบครูและปรึกษาปัญหานักเรียนได้ 

   สะดวก รวดเร็ว 
     

35 ครูควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องและ  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ      
36 ครูตรวจการบ้าน ตรวจสมุด ชิ้นงานนักเรียน  

   สม่ำเสมอ 
     

37 ครูมีความรู้ในเนื้อหาที่สอน      
38 ครูจัดเนื้อหาวิชาเป็นลำดับเหมาะสมกับผู้เรียน      
39 ครูส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตาม ศักยภาพผู้เรียน      
40 ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียน    มีความสุข      
41 สรุปบทเรียน เนื้อหาได้ถูกต้อง และง่ายต่อการ   เข้าใจ      

42 
ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
เครือข่าย 

     

43 
ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

44 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

     
45 ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      



  

 
ที ่ หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ

การปฏิบัติ   5 4 3 2 1 
46 ผู้บริหารเอาใจใส่ ดูแลการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นธรรม      
47 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา      
48 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      
49 การพัฒนาอาคารสถานที่ สวนหย่อม  

   สภาพแวดล้อม ความสะอาด 
     

50 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษา 
    การรักษาพยาบาล 

     
51 ความร่วมมือ ความสามัคคีของบุคลากรใน 

   สถานศึกษา 
     

52 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน      
53 การต้อนรับ อำนวยความสะดวกของครูจาก 

   การติดต่อราชการต่างๆ 
     

54 การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ วิทยากร และ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     
55 การจัดการหลักสูตรพ้ืนฐาน หลักสูตรเพิ่มเติม   ให้นักเรียนเรียน      
56 เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ และการประชาสัมพันธ์      
57 กิจกรรมการอบรมนักเรียนในตอนเช้าหน้าเสาธง/ 

   กิจกรรมแนะแนว 
     

58 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ  
     ศิลปะ ดนตรี กีฬาฯ 

     
59 การจัดสวัสดิการ น้ำดื่ม น้ำใช้      
60 การพัฒนาระบบ ICT โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต      
61 การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ      
62 อาหารที่ขายในโรงอาหาร สหกรณ์      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ภาคผนวก  
ประเมินความพึงพอใจนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



  

ประเมินความพึงพอใจนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 

 
 



  

 
 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 



  

 
 

 


