
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 รายงานผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ฉบบันีเ้ป็นการด าเนินงานของโรงเรียนวดัธรรมศาลา

(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยวตัถปุระสงคข์องการรายงานเพื่อสรุปผลการ

ประเมินความพงึพอใจของ ผูร้บับริการต่อการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ 

จากการใหบ้รกิารของกลุม่งานในโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เพื่อน ารายงานในระบบติดตามและประเมินอิเล็กทรอนิกส ์การบรหิารและการจดัการของโรงเรียนวดัธรรม

ศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ และใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดั

ธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ ์ใหม้ีคณุภาพต่อไป ขอขอบคณุผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียทุกท่านที่ร่วมตอบ

แบบสอบถามในการด าเนินงานครัง้นี ้

 

กลุม่งานบรหิารทั่วไป 

 โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร โรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อย
อุปถัมภ)์ 

ปีงบประมำณ 2565 

ควำมเป็นมำ 

ความพงึพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน! (2552)1 ไดใ้หค้วามหมายของ

ความพงึพอใจไวว้่า พงึพอใจ หมายถึง รกั ขอบใจ และพงึพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมของ

มนษุยเ์กิดขึน้ตอ้งมีสิ่งจงูใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (dive) เป็นความตอ้งการที่กดดนัจน มากพอที่จะจงูใจ

ใหบ้คุคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ่งความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั 

ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา( biological) เกิดขึน้จากสภาวะตงึเครียด เช่นความ

หิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทวงจิตวิทยา(psychological) เกิดจากความ

ตอ้งการการยอมรบั(recognition) การยกย่อง(esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน(belonging) ความ

ตอ้งการสว่นใหญ่ อาจไม่มากพอที่จะจงูใจใหบุ้คคลกรท าในช่วงเวลานัน้ ความตอ้งการกลายเป็นสิ่งจงูใจ 

เมื่อไดร้บัการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตงึเครียด โดยทฤษฎีที่ไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุ มี 2ทฤษฎี 

คือ ทฤษฎีของอบัราอมั มาสโลว ์และทฤษฎีของชิกมนัต ์ฟรอยด ์(Kotler,Philip anGaryArmstrong,2001) 

ทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว(์Maslow's theory motivation) อธิบายว่าท าไมคนจึงถกูผลกัดนัโดยความ 

ตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความ

ปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลบัท าสิ่งเหลา่นัน้ เพื่อใหไ้ดร้บัการยกย่องนบัถือจากผูอ่ื้น บุคคล

พยายามที่สรา้งความพงึพอใจ ใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัที่สดุเป็นอนัดบัแรกก่อนเมื่อความตอ้งการนัน้

ไดร้บัความพงึพอใจ ความตอ้งการนัน้ก็จะ หมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลพยายามสรา้งความพงึ

พอใจใหก้บัความตอ้งการที่ส  าคญัที่สดุล าดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) 

จะไม่สนใจต่องานศิลปะขึน้ล่าสดุ (ความตอ้งการสงูสดุ) หรือไม่ตอ้งการ ยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการ

แมแ้ต่อากาศท่ีบรสิทุธิ์ (ความปลอดภยั) แต่เมื่อความตอ้งการแต่ละขึน้ไดร้บัความพงึ พอใจแลว้ก็จะมี

ความตอ้งการในขึน้ล าดบัต่อไป ทฤษฎีแรงจงูใจของฟรอยดก์ลา่วว่าบุคคลมกัไม่รูต้วัมากนกัว่าพลงัทาง

จิตวิทยามีสว่นช่วยสรา้งใหเ้กิด พฤติกรรม ยงัพบว่าบคุคลเพิ่มและควบคมุสิ่งเรา้หลายอ์ย่าง สิ่งเรา้เหลา่นี ้

อยู่นอกเหนือการควบคมุอย่างสิน้เชิงบคุคล จึงมีความฝืนพดูค าที่ไม่ตัง้ใจพดู มีอารมณอ์ยู่เหนือเหตผุล 

โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ เป็นหน่วยงานทางการศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้นที่

การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 มีอ  านาจหนา้ที่ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของ

สถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาศึกษาธิการ มีอ านาจหนา้ที่ดงันี  ้



1. จดัท าแผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน 

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

2.วิเคราะหก์ารจดัตัง้งบประมาณเงินอดุหนนุทั่วไปของสถานศึกษา รวมทัง้ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม 

การใชจ้่ายงบประมาณ 

3. ประสาน สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

4. ก ากบั ดแูล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา 

5. ศกึษา วิเคราะห ์วิจยั และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ 

6. ประสานการระดมทรพัยากรดา้นต่างๆ รวมทัง้ทรพัยากรบุคคล เพื่อสง่เสรมิ สนบัสนนุการจดัและพฒันา

การศึกษาของสถานศกึษา 

7. จดัระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา 

8. ประสาน สง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัการศกึษาของสถานศกึษา รว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

รวมทัง้บคุคล องคก์รชมุชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จดัรูปแบบที่ 

หลากหลายการจดัท ารายงานความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดัธรรมศาลา

(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ครอบคลมุทกุภารกิจของกลุม่งานของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้อปุถมัภ)์

ตามกระบวนการบริหารงานของกลุม่งานในโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ เป็นการรายงาน

ผลความพงึพอใจผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ที่สอบถาม

ความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง นกัเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ต่อการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ เพื่อรายงานในระบบติดตามและ

ประเมินผล และใชเ้ป็นขอ้มลูใน การพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ย

อปุถมัภ)์ ใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงคก์ำรรำยงำน 

 เพื่อสรุปผลการประเมินความพงึพอใจของผูร้บับริการต่อการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดัธรรมศาลา

(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ตามกระบวนการการบริการของกลุม่งานในโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ย

อปุถมัภ)์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ขอบเขตกำรรำยงำน 

1. ประชากร ไดแ้ก่ ผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ใบ

ปีงบประมาณ 2565 ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง นกัเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวน 73 คน 

2. เครื่องมือการศกึษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของ

คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง นกัเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ผูร้บับริการและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย มีความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อ

นอ้ยอปุถมัภ)์ โดยมีวิธีการ ดงันี ้

1.ประชากรที่ศกึษา 

2.ตวัแปรที่ศึกษา 

3.เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5.การวิเคราะหข์อ้มลู 

 

 

 



 

1. ประชำกรทีศ่ึกษำ 

 ประชากรที่ศกึษา ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้เป็นไดแ้ก่ ผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของโรงเรียน

วดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศกึษา

ผูป้กครอง  นกัเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวน 73 คน 

 

2. ตัวแปรทีศ่ึกษำ 

 ตวัแปรที่ศึกษา ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคล ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพงึพอใจการใหบ้ริการ

ของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ 

 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามทาง Google from ที่โรงเรียนวดั 

ธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ ก าหนด ด าเนินการเก็บขอ้มลู โดยสง่หนงัสือใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง ตอบ

แบบสอบถาม พรอ้มทัง้เผยแพรผ่่านเว็บไซตโ์รงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอปุถมัภ)์ที่  

https://thammasala.thai.ac/home    โดยตอบแบบสอบถามผ่าน QR code ที่ก าหนด 

แบบสอบถาม 1 ฉบบั ฉบบัละ 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพงึ

พอใจของผูร้บับรกิาร ดา้นกระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ

ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวมของสถานศกึษา 

 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู จากการตอบแบบสอบถามผ่าน google from จ านวน 73 คน 

 

5. กำรวิเครำะหข์้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลู เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Excel ค านวณหาค่าสถิติ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 



ผลกำรด ำเนินงำน 

 ตำรำงที ่1 แสดงผลข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 

ล าดบัที่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
1 คณะกรรมการสถามศกึษา 5 6.85 
2 ผูป้กครอง 50 68.49 
3 นกัเรียน 13 17.81 
4 องคก์ารสว่นทอ้งถิ่น 3 4.11 
5 บคุคลภายนอก 1 1.37 
6 บคุคลทั่วไป 1 1.37 

รวม    73 100.00 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตำรำงที ่2 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ
โรงเรียนวัดธรรมศำลำ (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ)์  ปีงบประมำณ  2565  ด้วยกระบวนกำร / ขั้นตอน
กำรให้บริกำร 

ความพงึพอใจของ
ผูร้บับริการต่อการ

ใหบ้รกิาร 

จ านสนผูต้อบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความพงึ
พอใจ (คน) 

นอ้ย
ที่สดุ 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สดุ 

1.สามารถใหบ้รกิาร
ตอบขอ้ค าถามและ
ใหค้ าปรกึษาได้
อย่างรวดเรว็ 

73 0 0 0 43 30 

2.มีล  าดบัขัน้ตอน
การใหบ้รกิารชดัเจน 

73 0 0 0 44 29 

3.การประสานงาน
ขอรบับรกิารไม่
ยุ่งยาก 

73 0 0 0 46 27 

4.ระยะเวลารอคอย
ในการบับรกิาร
เหมาะสม 

73 0 0 0 46 27 

รวม 292 0 0 0 179 113 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 0 0 0.00 61.30 38.70 

 

 

 

 

 

 



 ตำรำงที ่3 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ
โรงเรียนวัดธรรมศำลำ (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ)์  ปีงบประมำณ  2565    ด้ำนเจ้ำหน้ำที ่/ บุคลำกร
ทีใ่ห้บริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 ตำรำงที ่4 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ
โรงเรียนวัดธรรมศำลำ (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ)์ ปีงบประมำน 2565 ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใน
ภำพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหำ อุปสรรค 

- 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

 1.การใหบ้รกิารควรมีจุดเดียวเพื่อใหง้่ายต่อการติดต่องาน 

 2.ควรมีป้ายบอกสถานที่ติดต่อใหช้ดัเจน 

 

 

 

 



 


