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คำนำ 
 

ภารกิจหลังของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  คือการส$งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให�กับ
นักเรียนทุกคนอย$างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ในการนี้โรงเรียนได�ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในการให�บริการของโ.รงเรียน 4 ด�าน 
คือด�านการบริหารงานวิชาการ ด�านการบริหารงานงบประมาณ ด�านการบริหารงานบุคคล และด�านการ
บริหารงานท่ัวไป เพ่ือท่ีจะได�นำข�อมูลต$าง ๆ มาพัฒนาการให�บริการท่ีดี และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หวังเป0นอย1างย่ิงว1า ข�อมูลในเอกสารฉบับนี้จะเป0นประโยชน$ต1อการพัฒนาการให�บริการของ
โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ$ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขอขอบคุณผู�มีส1วน
เก่ียวข�องทุกท1านไว� ณ ท่ีนี้ด�วย 

 
โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ$ 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 

          โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ   เดิมมีชื่อว$า โรงเรียนบ�านห�วยต�ม  ก$อต้ังเม่ือปA พ.ศ.
2521  โดยพระครูพิพัฒนากิจจานุรักษ  (ครูบาชัยยะวงศา) ร$วมกับประชาชนในหมู$บ�านชาวเขาเผ$ากะเหรี่ยง  
ได�จัดหาท่ีดินก$อสร�างโรงเรียนบ�านห�วยต�ม  มีพ้ืนท่ี  97 ไร$  33 ตารางวา  สังกัดองค การบริหารส$วนจังหวัด
ลำพูน  เปDดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 1-4 

          ต$อมาเม่ือปA พ.ศ.2524  ทางราชการได�โอนย�ายโรงเรียนบ�านห�วยต�ม  ให�สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห$งชาติ  ให�บริการทางด�านจัดการศึกษาแก$ผู�เรียน ซ่ึงเปGนชาวเขาเผ$า
กะเหรี่ยงท้ังหมด 

          ปHจจุบันโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ   ต้ังอยู$เลขท่ี 9 หมู$ 9 ตำบลนาทราย อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปDดทำการสอนอยู$ 3  ระดับ คือระดับปฐมวัย  (อนุบาล 2)  
ระดับประถมศึกษา (ช$วงชั้นท่ี 1-2 คือชั้นประถมศึกษาปAท่ี 1-6)  ระดับมัธยมศึกษาปAท่ี 1-3     

          ปHจจุบัน โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  มีจำนวนบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมด 83 คน  และมีจำนวนนักเรียนท้ังสิ้น  1,873 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) โดยมีนาย
ประทีป  ประทีปยุวพัฒน   ดำรงตำแหน$งผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 10 
หมู$บ�าน คือ หมู$ท่ี 8,9,11,12,13,14,18,21,22,23 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน การให�บริการแก�
ผู�รับบริการนั้นจำเปGนต�องมีการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการเพ่ือท่ีจะได�นำข�อมูลการมาปรับปรุงการ
ให�บริการท่ีดียิ่งข้ึน โรงเรียนจึงได�ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ  
 

วัตถุประสงค$ 
 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ   
2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ มาใช�เปGนแนวทางปรับปรุงการให�บริการของโรงเรียนบ�าน

ห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ให�ดียิ่งข้ึน 
 

กลุ1มตัวอย1าง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 3 โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  
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นิยามศัพท$เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต$อการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัย
ยะวงศาอุปถัมภ  
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 3 โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  
 
ผลท่ีคาดว1าจะได�รับ 

1.ได�รับทราบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต$อการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศา
อุปถัมภ   

2.ผลของการศึกษา นำมาใช�เปGนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วย
ต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ ท่ีมีต$อการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  ครั้งนี้ ได�ศึกษาเอกสาร ตำรา 
และงานวิจัยต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
1. ความพึงพอใจ 
2. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
3. การวัดความพึงพอใจ 
4. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
ความพึงพอใจ 
    ความหมายของความพึงพอใจ 

ศนิชา  เลิศการ (2547 : 39) กล$าวว$า ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองทางอารมณ ของแต$
ละบุคคล สาภพความรู�สึกทางด�านจิตใจ ความรู�สึกชอบ ทำให�มีความสุขในการเรียนเต็มใจท่ีจะเรียนให�ประสบ
ผลสำเร็จตามจุดประสงค  

ชุรีกร  วงศ ไชยยา (2547 : 9) กล$าวว$า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกหรือทัศนคติท่ีดีของ
บุคคลท่ีมีต$อคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต�องการของบุคคลนั้นๆ ได�ในด�าน
วัตถุ หรือด�านจิตใจ 

บุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน  (2553 : 42-44) ได�ให�ความหมายว$า เปGนผลของเจตคติต$างๆของบุคคลท่ีมี
ต$อองค ประกอบของงาน และมีส$วนสัมพันธ กับลักษณะงานสภาพแวดล�อมในการทำงาน ซ่ึงความพอใจนั้น
ได�แก$ความสำเร็จในผลงาน รู�สึกว$าได�รับการยกย$อง และรู�สึกว$ามีโอกาสก�าวหน�าในการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจในงานเปGนความรู�สึกนิยมชมชอบหรือปฏิกิริยาท่ีแสดงออกในทางพอใจของผู�ทำงานท่ีมีต$องานหรือ
กิจกรรมท่ีเขาทำ ตามความคิด   ในลักษณะนี้ ความพึงพอใจเปGนเจตคตินั่นเอง แต$เปGนเจตคติต$องาน
โดยเฉพาะ 

จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล$าวมาข�างต�นสรุปได�ว$า ความพึงพอใจเปGนความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต$อ
สิ่งต$างๆ เกิดจากปHจจัยหลายด�านประกอบกัน เช$น ความต�องการ ความคาดหวัง  และประสบการณ  เปGนต�น 
เม่ือบุคคลได�รับการสนองตอบซ่ึงตรงกับความต�องการ หรือความคาดหวัง จะเกิดความรู�สึกด�านบวก กลายเปGน
ความพึงพอใจ 
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แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ประสาท  อิศรปรีดา (2547 : 310 – 312) ได�กล$าวถึงทฤษฎีความต�องการของมาสโลว   

(Maslow’ s The Human Needs Theory)ไว�ว$า ทุกคนมีความต�องการอยู$เสมอและไม$มีท่ีสิ้นสุด เม่ือได�รับ
ความต�องการอย$างหนึ่งจะต�องการอีกอย$างหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะความต�องการ  5  ระดับ  ได�แก$  

1.  ความต�องการทางสรีระ (Basic Physiological Needs) เปGนความต�องการพ้ืนฐานของ
มนุษย   ได�แก$  ความต�องการอาหาร อากาศ น้ำ  อุณหภูมิ  การหลับนอน การขับถ$ายท่ีอยู$อาศัย เครื่องนุ$งห$ม  
ยารักษาโรค  การพักผ$อน ความต�องการทางเพศ เปGนต�น 

2.  ความต�องการความปลอดภัยและม่ันคง (Safety and Security Needs) เปGนความ
ต�องการให�ตนเองปลอดภัยจากอันตรายทุกด�าน ความต�องการความม่ันคงในการทำงานตลอดจนความม่ันคง
ทางฐานะเศรษฐกิจ 

3.  ความต�องการความรักและเปGนเจ�าของ (Love and Belonging Needs) เปGนความต�องการ
ความรักอยากให�ตนเปGนท่ีรัก เปGนท่ียอมรับจากกลุ$ม ต�องการความรักและต�องการมีส$วนร$วมในกลุ$ม ให�กลุ$ม
ยอมรับตน เช$น กลุ$มครอบครัว กลุ$มสังคม 

4.  ความต�องการท่ีจะได�รับการยกย$องจากผู�อ่ืน (Self Esteem Needs) เปGนความต�องการท่ีจะ
ให�ผู�อ่ืนยกย$องตน เปGนความปรารถนาของบุคคลท่ีทำให�เกิดพฤติกรรมต$าง ๆ 

5.  ความต�องการท่ีจะบรรลุถึงความต�องการของตนเองอย$างแท�จริง(Self Actualization) เปGน
ความต�องการข้ันสูงสุดของมนุษย  เช$น ความต�องการอยากเปGนหัวหน�าสูงสุดของหน$วยงาน ความต�องการ
อยากเด$นอยากดังในทางหนึ่ง 

จากแนวความคิดของมาสโสว  (Maslow) แสดงให�เห็นว$า มนุษย ส$วนใหญ$ไม$สามารถบรรลุความ
ต�องการในระดับการรู�จักตนเองได� ทำให�มนุษย มีความต�องการในระดับสูงมากข้ึน เพราะความต�องการ
ระดับสูงเปGนแรงผลักดันให�มนุษย ต�องอยู$รวมกันเปGนกลุ$มและทำการสื่อสาร             ซ่ึงกันและกัน เพ่ือหวัง
ผลในส$วนหนึ่งท่ีก$อให�เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดอย$างกว�างขวาง เกิดการร$วมมือกันนำไปสู$  การปฏิบัติเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เปGนการสนองความต�องการต$างๆ ของมนุษย นั่นเอง เม่ือมนุษย ทุกคนมีความต�องการและความ
ต�องการนั้นได�รับการบริการหรือตอบสนองแล�ว ย$อมทำให�เกิดความพึงพอใจ   

สมยศ  นาวีการ (2549 : 17 - 18) ได�กล$าวถึงทฤษฎีท่ีเปGนมูลเหตุท่ีทำให�เกิดความพึงพอใจ 
เรียกว$า  The Motivation Hygiene Theory ของ Herzberg  ซ่ึงเปGนปHจจัยท่ีทำให�เกิดความพึงพอใจในการ
ทำงาน 2 ปHจจัย คือ   

1.  ปHจจัยกระตุ�น (Motivation Factors) เปGนปHจจัยท่ีเก่ียวกับการทำงาน ซ่ึงมีผลก$อให� เกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน เช$น ความสำเร็จของงาน  การรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน  ความ
รับผิดชอบ ความก�าวหน�าในตำแหน$งการงาน 

2.  ปHจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เปGนปHจจัยท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อมในการทำงานและมี
หน�าท่ีให�บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เช$น เงินเดือน โอกาสท่ีจะก�าวหน�าในอนาคต สถานะของ
อาชีพ  สภาพการทำงาน  เปGนต�น 
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สรุปได�ว$า ทฤษฎีความพึงพอใจ  คือ  ความต�องการของบุคคลท่ีต�องการทำในสิ่งท่ีตนเองคาดหวังจน
เกิดความพึงพอใจและไม$มีท่ีสิ้นสุด เม่ือได�รับความต�องการอย$างหนึ่งจะต�องการอีกอย$างหนึ่ง 
 
การวัดความพึงพอใจ 

นักการศึกษาหลายท$านได�แสดงทรรศนะหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
สมหมาย  เปAยถนอม (2551 : 10) ได�สรุปวิธีการวัดความพึงพอใจ ว$าจะวัดความพึงพอใจในเรื่อง

ใดย$อมแตกต$างกันไปตามวัตถุประสงค ของผู�ท่ีจะศึกษา  แต$มีวิธีท่ีนิยมใช�กัน 2 วิธี ดังนี้ 
1.  การสัมภาษณ   วิธีนี้ผู�ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ ท่ีมีคำถาม  ซ่ึงได�รับการทดสอบหาความ

เท่ียงตรงและความเชื่อม่ันแล�ว  ทำการสัมภาษณ กลุ$มตัวอย$าง  ข�อดีของวิธีนี้คือ  ผู�สัมภาษณ อธิบายคำถามให�
ผู�ตอบเข�าใจได�  สามารถใช�กับกลุ$มตัวอย$างท่ีอ$านเขียนหนังสือไม$ได�  แต$มีข�อเสียคือ การสัมภาษณ ต�องใช�เวลา
มาก และอาจมีข�อผิดพลาดในการสื่อความหมาย 

2.  การใช�แบบสอบถาม  เปGนวิธีท่ีมีผู�นิยมใช�มากท่ีสุด  มีลักษณะเปGนคำถามท่ีได�ทดสอบความ
เท่ียงตรงและความเชื่อม่ันแล�ว  กลุ$มตัวอย$างเลือกตอบหรือเติมคำ  ข�อดีของวิธีนี้คือ ได�คำตอบท่ีมีความหมาย
แน$นอน  มีความสะดวก  รวดเร็วในการสำรวจ  สามารถใช�กับกลุ$มตัวอย$างท่ีมีขนาดใหญ$ ข�อเสียคือ  ผู�ตอบ
ต�องสามารถอ$านออกเขียนได� และมีความสามารถใน             การคิดเปGน  ความพึงพอใจเปGนสภาวะท่ีมี
ความต$อเนื่อง  ไม$สามารถบอกจุดเริ่มต�นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได�  แบบสอบถามถึงนิยมสร�างเปGนแบบ
มาตรอันดับ 

ภัทรานาฏ  พจนพาที (2552 : 61) ได�สรุปวิธีการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
1.  การใช�แบบสอบถาม โดยผู�ออกแบบสอบถามต�องการทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถ กระทำได�

ในลักษณะกำหนดคำตอบให�เลือกหรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกล$าวอาจจะถามความพอใจ ในด�านต$าง ๆ 
2.  การสัมภาษณ  เปGนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงต�องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจะได�

ข�อมูลท่ีเปGนจริง 
3.  การสังเกต เปGนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เปrาหมาย   ไม$ว$าจะ

แสดงออกจากการพูดจา กริยา ท$าทาง วิธีนี้ต�องอาศัยการกระทำอย$างจริงจัง และสังเกตอย$างมีระเบียบแบบ
แผน 

สรุปได�ว$า  การวัดความพึงพอใจเปGนการวัดทัศนคติหรือความเห็นของบุคคลท่ีมีต$อสถานการณ 
นั้น ๆ โดยมีวิธีการวัดหลายอย$าง  เช$น การใช�แบบสอบถาม  การสัมภาษณ   การสังเกต  โดยจะทำการวัด
ความพึงพอใจจากสภาพท้ังหมดของบุคคลหรือแยกเปGนองค ประกอบต$าง ๆ ก็ได� 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 
(2559) ได�วิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต$อการให�บริการของเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต$อการให�บริการของเทศบาล
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วังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเพ่ือศึกษาปHญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะท่ีมีต$อการให�บริการประชาชนของ
เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน การวิจัยในครั้งนี้ เปGนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย จากการศึกษาพบว$า 
ประชาชนผู�ใช�บริการเทศบาลตำบลวังดินมีความพึงพอใจต$อการได�รับบริการโดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก มี
ค$าเฉลี่ย 4.18 คิดเปGนร�อยละ 83.6 

ชัญญา พงษ ชัย ธนีนาฏ ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ  (2554) ได�ศึกษาปHญหาและแนวทางแก�ไข
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบว$าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมมีปHญหาอยู$ในระดับปานกลาง เม่ือจำแนกเปGนรายด�าน พบว$า ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด�านสื่อการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด�านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช� ด�านการจัดการเรียนการสอน 
และด�านการวัดและประเมินผลตามลำดับ สาหรับแนวทางแก�ไขปHญหาการบริหารงานวิชาการด�านสื่อการเรียน
การสอนควรเพ่ิมงบประมาณ และขอความช$วยเหลือจากหน$วยงานต$าง ๆ โดยการระดมทุนหรือรับบริจาค 
ด�านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช�ควรจัดอบรมหรือสัมมนาให�ผู�ท่ีมีส$วนเก่ียวข�องท้ังผู�บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และจัดหาคู$มือรวมท้ังติดตามประเมินให�ความรู�ความเข�าใจทุกระยะ ด�านการจัดการ
เรียนการสอนควรมีการจัดอบรมให�แก$ครู สนับสนุนการไปศึกษาดูงาน และเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนเข�าช$วยใน
การจัดการเรียนการสอน และด�านการวัดและประเมินผลควรจัดอบรมให�ครูมีความรู�ความเข�าใจในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนจัดหาหนังสือ คู$มือการวัดและประเมินผล และพัฒนาโปรแกรมช$วยในการวัดและ
ประเมินผล 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 

 

การดาํนเนการศึกษาสาํรวจความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใหบ้ริการของโรงเรียนบา้นหว้ยตม้
ชยัยะวงศาอุปถมัภ ์โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจนั(น ไดด้าํเนินการตามขั(นตอนดงันี(  

 
ขอบเขตของการสำรวจ 

1. ขอบเขตด�านประชากร ท่ีใช�ในการศึกษาในครั้งนี้ได�แก$ นักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศา
อุปถัมภ  

2. กลุ$มตัวอย$าง ท่ีใช�ในการศึกษาในครั้งนี้ ได�แก$ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 3 โรงเรียนบ�านห�วยต�ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ  

3. ขอบเขตด�านเนื้อหา ประเมินความพึงพอใจการให�บริการ ด�านการบริหารงานวิชาการ ด�านการ
บริหารงบประมาณ ด�านการบริหารงานบุคคล และด�านบริหารงานท่ัวไป โดยใช�แบบสอบถามเพ่ือประเมินพึง
พอใจ 
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

แบบสอบถามความพึงพอใจการให�บริการโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  ประกอบด�วย 2 
ส$วน คือ ส$วนท่ี 1 ข�อมูลส$วนบุคคล ส$วนท่ี 2 ความพึงพอใจต$อการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ  รวมท้ังข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ  
 
การแปรผลและการวิเคราะห$ 

เกณฑ การให�คะแนน เปGนแบบมาตราส$วนประเมินค$า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให�น้ำหนักคะแนน 
ดังนี้ 

1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน�อยท่ีสุด 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน�อย 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การประมวลผลการวิเคราะห$ 
ส$วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม นำมาประมวลผลโดยการหาค$าร�อย

ละ ( Percentage ) 
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ส$วนท่ี 2 ความพึงพอใจต$อการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  วิเคราะห โดย
การหาค$าเฉลี่ย ค$าร�อยละ (Percentage) และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( σ ) โดยประมวลผลแบบสอบถาม ด�วย
โปรแกรมคำนวณ Spread sheet Microsoft excel แล�วนาค$าเฉลี่ยมาแปลความหมาย ดังนี้ 

0.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน�อยท่ีสุด 
1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน�อย 
2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห$ข�อมูล 

 
จากการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ต$อการให�บริการ

ของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  โดยใช�แบบสอบถาม จากนักเรียนจำนวน 138 คน แยกเปGน
นักเรียนชาย 37 คน นักเรียนหญิง 101 คน ในระหว$างเดือนสิงหาคม 2563 นั้น แยกเปGน 4 ด�าน ได�แก$ ด�าน
การบริหารงานวิชาการ ด�านบริหารงบประมาณ ด�านการบริหารงานบุคคล ด�านการบริหารงานท่ัวไป สามารถ
วิเคราะห ผลการสำรวจดังต$อไปนี้ 

ส$วนท่ี 1 ข�อมูลส$วนบุคคล 
 จากการสำรวจพบว$านักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเปGนนักเรียน ชาย 37 คน คิดเปGนร�อยละ 

26.81 เปGนนักเรียนหญิง 101 คน คิดเปGนร�อยละ 73.19 
ส$วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ต$อต$อการให�บริการของ

โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  
 
ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ต$อต$อการ

ให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  ด�านการบริหารงานวิชาการ ด�านบริหารงบประมาณ 
ด�านการบริหารงานบุคคล ด�านการบริหารงานท่ัวไป 

 

ข�อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ   

5 4 3 2 1 ค1าเฉล่ีย SD 
ด�านการบริหารงานวิชาการ        
1 การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/

แบบฝzกหัดท่ีนำมาใช�จัดการศึกษา 
91 32 15 0 0 4.58 0.66 

2 การพัฒนาด�านจัดการเรียนการสอน และการ
มอบหมายงาน (การให�การบ�าน/การทำรายงาน) 
ให�ผู�เรียนได�รับผิดชอบ 

93 32 13 0 0 4.61 0.63 

3 การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู�เรียนตลอดปA
การศึกษา 

95 12 31 0 0 4.63 0.62 

4 การนำสื่อ/เทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียน
การสอนเอ้ือต$อการเรียนรู�ของผู�เรียน 

98 26 14 0 0 4.59 0.65 

5 การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนระหว$างโรงเรียน และผู�ปกครอง 

98 25 15 0 0 4.63 0.65 

เฉลี่ยรวมด�านการบริหารงานวิชาการ ค$าเฉลี่ย 4.61      SD 0.64 
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ข�อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ   

5 4 3 2 1 ค1าเฉล่ีย SD 
ด�านบริหารงบประมาณ             
1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ  สิ่งอำนวยความสะดวกท่ี

นำมาใช�จัดการศึกษา (การลงทุนทางการศึกษา) 
91 32 15 0 0 4.58 0.66 

2 การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช�พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย$างเกิดผล 

90 33 15 0 0 4.57 0.66 

3 การประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต$าง ๆ ที
เก่ียวข�อง กรณีท่ีผู�ปกครองต�องชำระค$าใช�จ$าย
เพ่ิมเติม เช$น โครงการทัศนศึกษา โครงการเข�า
ค$ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

92 31 15 0 0 4.59 0.066 

4 การบริการด�านการรับเงินค$าธรรมเนียมต$าง ๆ 
ของทางโรงเรียน 

93 31 14 0 0 4.6 0.65 

5 การให�ความช$วยเหลือด�านการเงิน 
(ทุนการศึกษา) แก$ผู�เรียน 

97 26 15 0 0 4.62 0.65 

เฉลี่ยรวมด�านบริหารงบประมาณ ค$าเฉลี่ย 4.59      SD 0.54   
ด�านการบริหารงานบุคคล             
1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ  สิ่งอำนวยความสะดวกท่ี

นำมาใช�จัดการศึกษา (การลงทุนทางการศึกษา) 
85 36 17 0 0 4.52 0.69 

2 การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช�พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย$างเกิดผล 

90 34 14 0 0 4.57 0.66 

3 การประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต$าง ๆ ที
เก่ียวข�อง กรณีท่ีผู�ปกครองต�องชำระค$าใช�จ$าย
เพ่ิมเติม เช$น โครงการทัศนศึกษา โครงการเข�า
ค$ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

87 37 14 0 0 4.56 0.65 

4 การบริการด�านการรับเงินค$าธรรมเนียมต$าง ๆ 
ของทางโรงเรียน 

91 33 14 0 0 4.59 0.65 

5 การให�ความช$วยเหลือด�านการเงิน 
(ทุนการศึกษา) แก$ผู�เรียน 

90 37 11 0 0 4.6 0.61 

เฉลี่ยรวมด�านการบริหารงานบุคคล ค$าเฉลี่ย 4.57      SD 0.65 
ด�านการบริหารงานท่ัวไป             
1 การประชาสัมพันธ ข$าวสารข�อมูลต$าง ๆ ของ 92 31 15 0 0 4.59 0.66 
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ข�อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ   

5 4 3 2 1 ค1าเฉล่ีย SD 
โรงเรียน 

2 การดูแลด�านความสะอาดของอาคาร สถานท่ี 93 31 14 0 0 4.6 0.65 
3 บริเวณโรงเรียนมีความร$มรื่น สวยงาม 91 33 14 0 0 4.59 0.65 
4 มีอาคารสถานท่ี ห�องประกอบการ เอ้ือต$อการ

เรียนการสอน 
91 33 14 0 0 4.59 0.65 

5 มีการจัดให�ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของ
นักเรียน 

87 35 16 0 0 4.54 0.67 

เฉลี่ยรวมด�านการบริหารงานท่ัวไป ค$าเฉลี่ย 4.58      SD 0.66  
เฉลี่ยรวม ค1าเฉล่ีย 4.59      SD 0.62 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว$า นักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ มีความพึงพอใจต$อการ
ให�บริการของโรงเรียนอยู$ในระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.59 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 เม่ือแยกเปGนด�าน
ต$าง ๆ พบว$า ด�านการบริหารงานวิชาการ พึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.61 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.64  ด�านบริหารงบประมาณ พึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.59 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54   ด�าน
การบริหารงานบุคคล พึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.57 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65  ด�านการ
บริหารงานท่ัวไป พึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.58 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66  
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บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห$ข�อมูล 
 

การศึกษาครั( งนี( มีวตัถุประสงคเ์พื+อศึกษาความพึงพอใจการให�บริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ  และเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ มาใช�เปGนแนวทางปรับปรุงการให�บริการของ

โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ให�ดียิ่งข้ึน โดยใชแ้บบสอบถามเพื+อสาํรวจความพึงพอใจของ

นกัเรียนต่อการใหบ้ริการของโรงเรียนบา้นหว้ยตม้ชยัยะวงศาอุปถมัภ ์โดยแบ่งเป็น - ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
วิชาการ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานทั+วไป 

สรุปผลการศึกษา 
1. ผู�ตอบแบบสอบถาม พบว$านักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเปGนนักเรียน ชาย 37 คน คิดเปGนร�อยละ 

26.81 เปGนนักเรียนหญิง 101 คน คิดเปGนร�อยละ 73.19 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ต$อต$อการให�บริการของ

โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ในภาพรวมพบว$า ในระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.59 ส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.62  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มต$อการบริการด�านการบริหารวิชาการ พบว$า 
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.61 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64    

4. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มต$อการบริการด�านการบริหารงบประมาณ พบว$า 
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.59 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54    

5. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มต$อการบริการด�านการบริหารงานบุคคล พบว$า 
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.57 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65    

6. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มต$อการบริการด�านการบริหารงานม่ังไป พบว$า 
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ย 4.58 ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66  

 
ข�อเสนอแนะ 
ในการสำรวจพึงพอใจของนักเรียนผู�โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ ต$อการให�บริการของ

โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ  มีผู�ให�ข�อเสนอแนะ สรุปได�ดังนี้ 
1. ควรดำเนินการให�มีการพัฒนาอย$างต$อเนื่อง ช$วยให�เด็กได�พัฒนาการเรียนการสอนดีข้ึน 
2. อยากให�นักเรียนได�รับทุนการศึกษาเยอะๆ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต1อการให�บริการ 
ของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ$ 

 
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามความพึงพอใจนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู�ท่ีมีส$วนร$วมได�เสียต$อ
การบริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�มฯ 
 2. แบบสอบถามประกอบด�วย 2 ส$วน คือ 

ส$วนท่ี 1 ข�อมูลส$วนบุคคล 
ส$วนท่ี 2 ความพึงพอใจต$อกาบริหารของโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยวงศาอุปถัมภ   

3. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  
4. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท$าน โดยใส$เครื่องหมาย √ ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$าน 

 
ส1วนท่ี 1 ข�อมูลส1วนบุคคล  
 1.1 เพศ 1.(  ) ชาย  2.(  ) หญิง 
 
ส1วนท่ี 2 ความพึงพอใจต1อการบริการของโรงเรียนบ�านห�วยต�ม 
ด�านการบริหารงานวิชาการ 

ข�อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/แบบฝzกหัดท่ีนำมาใช�จัด
การศึกษา 

     

2 การพัฒนาด�านจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงาน (การให�
การบ�าน/การทำรายงาน) ให�ผู�เรียนได�รับผิดชอบ 

     

3 การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู�เรียนตลอดปAการศึกษา      
4 การนำสื่อ/เทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต$อการ

เรียนรู�ของผู�เรียน 

     

5 การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว$าง
โรงเรียน และผู�ปกครอง 
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ด�านบริหารงบประมาณ 
 

ข�อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ  สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีนำมาใช�จัด
การศึกษา (การลงทุนทางการศึกษา) 

     

2 การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช�พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอย$างเกิดผล 

     

3 การประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต$าง ๆ ทีเก่ียวข�อง กรณีท่ี
ผู�ปกครองต�องชำระค$าใช�จ$ายเพ่ิมเติม เช$น โครงการทัศนศึกษา 
โครงการเข�าค$ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

     

4 การบริการด�านการรับเงินค$าธรรมเนียมต$าง ๆ ของทางโรงเรียน      
5 การให�ความช$วยเหลือด�านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก$ผู�เรียน      

 

 

ด�านการบริหารงานบุคคล 
 

ข�อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 การสรรหาครูท่ีมีความพร�อมด�านการเรียนการสอน      
2 การพัฒนาคุณภาพครูด�านการเรียนการสอน      
3 มีอัตรากำลังครูเพียงพอ      
4 ครูปฏิบัติหน�าท่ีการสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา)      
5 การดูแลเอาใจใส$และให�บริการด�านต$าง ๆ ของครู/บุคลากร      
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ด�านการบริหารงานท่ัวไป 
 

ข�อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 การประชาสัมพันธ ข$าวสารข�อมูลต$าง ๆ ของโรงเรียน      
2 การดูแลด�านความสะอาดของอาคาร สถานท่ี      
3 บริเวณโรงเรียนมีความร$มรื่น สวยงาม      
4 มีอาคารสถานท่ี ห�องประกอบการ เอ้ือต$อการเรียนการสอน      
5 มีการจัดให�ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน      

 
ข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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