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ค าน า 
รำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ฉบับนี้เป็นกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวง

พ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพ่ือสรุปผลกำรประเมินควำม

พึงพอใจของ ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  จำกกำรให้บริกำร

ของกลุ่มงำนในโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือน ำรำยงำนใน

ระบบติดตำมและประเมินอิเล็กทรอนิกส์  กำรบริหำรและกำรจัดกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อย

อุปถัมภ์) และใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อ

น้อยอุปถัมภ์) ให้มีคุณภำพต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่ำนที่ร่วมตอบแบบสอบถำมในกำร

ด ำเนินงำนครั้งนี้  

 

 

กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 

โรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564 

ความเป็นมา  

ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตสถำน! (2552)1 ได้ให้ควำมหมำยของ 

ควำมพึงพอใจไว้ว่ำ พึงพอใจ หมำยถึง รัก ขอบใจ และพึงพอใจ หมำยถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมของมนุษย์

เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นควำมต้องกำรที่กดดันจน มำกพอที่จะจูงใจให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง ซึ่งควำมต้องกำรของแต่ละคนไม่ เหมือนกัน ควำม

ต้องกำรบำงอย่ำงเป็นควำมต้องกำรทำงชีววิทยำ(biological) เกิดขึ้นจำกสภำวะตึงเครียด เช่น ควำมหิว

กระหำยหรือควำมล ำบำกบำงอย่ำง เป็นควำมต้องกำรทำงจิตวิทยำ(psychological) เกิดจำกควำมต้องกำร 

กำรยอมรับ(recognition) กำรยกย่อง(esteem) หรือกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน(belonging) ควำมต้องกำร

ส่วนใหญ่ อำจไม่มำกพอที่จะจูงใจให้บุคคลกรท ำในช่วงเวลำนั้น ควำมต้องกำรกลำยเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับกำร

กระตุ้น อย่ำงเพียงพอจนเกิดควำมตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของ

อับรำอัม มำสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Kotler,Philip and Gary Armstrong,2001) ทฤษฎี

แรงจูงใจของมำสโลว์(Maslow’s theory motivation) อธิบำยว่ำท ำไมคนจึงถูกผลักดันโดยควำม ต้องกำร

บำงอย่ำง ณ เวลำหนึ่ง ท ำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลำและพลังงำนอย่ำงมำกเพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมปลอดภัยของ 

ตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท ำสิ่งเหล่ำนั้น เพ่ือให้ได้รับกำรยกย่องนับถือจำกผู้อ่ืน บุคคลพยำยำมที่สร้ำงควำมพึง

พอใจ ให้กับควำมต้องกำรที่ส ำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อควำมต้องกำรนั้นได้รับควำมพึงพอใจ ควำม

ต้องกำรนั้นก็จะ หมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยำยำมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับควำมต้องกำรที่ส ำคัญ

ที่สุดล ำดับต่อไป ตัวอย่ำง เซ่น คนที่อดอยำก (ควำมต้องกำรทำงกำย) จะไม่สนใจต่องำนศิลปะขึ้นล่ำสุด (ควำม

ต้องกำรสูงสุด) หรือไม่ต้องกำร ยกย่องจำกผู้อ่ืน หรือไม่ต้องกำรแม้แต่อำกำศที่บริสุทธิ์ (ควำมปลอดภัย) แต่

เมื่อควำมต้องกำรแต่ละขึ้นได้รับควำมพึง พอใจแล้วก็จะมีควำมต้องกำรในขึ้นล ำดับต่อไป ทฤษฎีแรงจูงใจ

ของฟรอยด์กล่ำวว่ำบุคคลมักไม่รู้ตัวมำกนักว่ำพลังทำงจิตวิทยำมีส่วนช่วยสร้ำงให้เกิด พฤติกรรม ยังพบว่ำ

บุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้ำหลำยอย่ำง สิ่งเร้ำเหล่ำนี้อยู่นอกเหนือกำรควบคุมอย่ำงสิ้นเชิงบุคคล จึงมีควำมฝืน 

พูดค ำที่ไม่ตั้งใจพูด มีอำรมณ์อยู่เหนือเหตุผล โรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เป็นหน่วยงำนทำง

กำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืยที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำศึกษำธิกำร มี

อ ำนำจหน้ำที่ดังนี้  

1. จัดท ำแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำน

กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 



2 

 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำ 

5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ 

6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำ 

8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่ 

หลำกหลำย  

กำรจัดท ำรำยงำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อ

น้อยอุปถัมภ์) ครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่มงำนของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ตำม 

กระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำนในโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เป็นกำรรำยงำนผลควำม

พึงพอใจผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ที่สอบถำมควำมคิดเห็น

จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประชำชนทั่วไปต่อกำรให้บริกำร

ของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เพ่ือรำยงำนในระบบติดตำมและประเมินผล และใช้เป็น

ข้อมูลใน กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ให้มีประสิทธิภำพ 

ต่อไป  

วัตถุประสงค์การรายงาน  

เพ่ือสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ

(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ตำมกระบวนกำรกำรบริกำรของกลุ่มงำนในโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อย

อุปถัมภ์) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ขอบเขตการรายงาน  

1. ประชำกร ได้แก่ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อย

อุปถัมภ์) ใบปีงบประมำณ 2564 ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชำชนทั่วไป จ ำนวน 73 คน  

2. เครื่องมือกำรศึกษำ ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

วิธีการด าเนินงาน  

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวง

พ่อน้อยอุปถัมภ์) โดยมีวิธีกำร ดังนี้  

1.ประชำกรที่ศึกษำ  
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2.ตัวแปรที่ศึกษำ  

3.เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

5.กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 

1. ประชากรที่ศึกษา  

ประชำกรที่ศึกษำ ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นได้แก่ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนวัด

ธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ในปีงบประมำณ 2564 ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง 

นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประชำชนทั่วไป จ ำนวน 73 คน  

 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรที่ศึกษำ ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของ 

โรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำมทำง Google from ที่โรงเรียนวัด

ธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ก ำหนด ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตอบ

แบบสอบถำม  พร้อมทั้ ง เผยแพร่ผ่ ำนเว็บไซต์ โรง เรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ ) ที่  

https://thammasala.thai.ac/home โดยตอบแบบสอบถำมผ่ำน QR code ที่ก ำหนด  

แบบสอบถำม 1 ฉบับ ฉบับละ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมควำม 

พึงพอใจของผู้รับบริกำร ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในภำพรวมของสถำนศึกษำ  

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล จำกกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำน google from จ ำนวน 73 คน  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel ค ำนวณหำค่ำสถิติ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

 

 

 

https://thammasala.thai.ac/home
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ผลการด าเนินงาน 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล ำดับที่ ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 5 6.85 
2 ผู้ปกครองนักเรียน 50 68.49 
3 นักเรียน 13 17.81 
4 องค์กำรส่วนท้องถิ่น 3 4.11 
5 บุคคลภำยนอก 1 1.37 
6 บุคคลทั่วไป 1 1.37 

รวม 73 100.00 
 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของโรงเรียนวัด

ธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2564 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ
ความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.สำมำรถให้บริกำรตอบ
ข้อค ำถำมและให้
ค ำปรึกษำได้อย่ำง
รวดเร็ว 

73 0 0 0 43 30 73 100.00 

2.มีล ำดับขั้นตอนกำร
ให้บริกำรชัดเจน 

73 0 0 0 44 29 73 100.00 

3.กำรประสำนงำนขอรับ
บริกำรไม่ยุ่งยำก 

73 0 0 0 46 27 73 100.00 

4.ระยะเวลำรอคอยใน
กำรรับบริกำรเหมำะสม 

73 0 0 0 46 27 73 100.00 

รวม 292 0 0 0 179 113 292 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0.00 61.30 38.70   
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของโรงเรียนวัด

ธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2564  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึง
พอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

73 0 0 3 50 20 70 95.89 

2.เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรด้วยควำมสภุำพ ยิ้ม
แย้มแจ่มใสและแต่งกำยสภุำพ 

73 0 0 4 49 20 69 94.52 

3.เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถช่วยแก้ไขปญัหำได้
อย่ำงถูกต้อง 

73 0 0 5 38 30 68 93.15 

4.เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถตอบค ำถำม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำไดต้รงประเด็น 

73 0 0 5 48 20 68 93.15 

รวม 292 0 0 17 185 90 275 94.18 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 5.82 63.36 30.82   

 

 ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของโรงเรียนวัด

ธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2564  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึง
พอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีความพึงพอใจระดับ

มากขึน้ไป 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.สภำนแวดล้อมของโรงเรียนมี
ระเบียบร่มรื่นสวยงำม 

73 0 0 0 41 32 73 100.00 

2.ควำมสะอำดของสถำนท่ี
ให้บริกำร 

73 0 0 0 43 30 73 100.00 

3.ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกเช่น ท่ีนั่งคอย ,ห้องน้ ำ 

73 0 0 0 43 30 73 100.00 

4.บริเวณโดยรอบดูปลอดภัย มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสม 

73 0 0 0 49 24 73 100.00 

รวม 292 0 0 0 176 116 292 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0.00 60.27 39.73   
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ปัญหา อุปสรรค 

- 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. กำรให้บริกำรควรมีจุดเดียวเพื่อให้ง่ำยต่อกำรติดต่องำน  

 2. ควรมีป้ำยบอกสถำนท่ีติดต่อให้ชัดเจน  
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