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คํานํา

การวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ พัทลุงนี้ จัดทําขึ้น เพื่อใหไดรับทราบระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานระบบการดําเนินงาน 
ของกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหและวางแผนการ 
ดําเนินงานพัฒนาปรับปรุง ใหเหมาะสมทั้งดานความพึงพอใจตอ  เจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ ดาน 
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพ  การใหบริการ และดานการรับ 
บริการในแตละสวนงาน รวมถึงนอมรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมตาง ๆ เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการ ให
บริการของกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงตอไป 

หากมีขอบกพรองและขอผิดพลาดประการใด  คณะผูจัดทําขออภัยเปนอยางสูงในขอบกพรองและ ขอ
ผิดพลาดนั้น หวังวาการประเมินความพึงพอใจการใชบริการ กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ พัทลุงนี้ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานเอง และหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจตอไป

      กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
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การประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง อำเภอเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จังหวัดพัทลุง 

1. หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นเรื ่องของการบริการผู้มารับบริการที่มุ่งเน้นให้เกิดความสำคัญของการบริการการ
ให้บริการที่ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดเราก็ต้องการการบริการที ่ดีพนักงานบริการอย่างสุภาพให้
คําแนะนําปรึกษาที่ดีแต่ หากเป็นความรู้สึกด้านลบก็จะแสดงออกด้วยความไม่พอใจ อารมณ์โกรธและนํามาซึ่ง
ความไม่พอใจต่อการบริการ ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จึง
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องของความพึงพอใจ โดยใช้การ ประเมินให้ผู้รับบริการในหัวข้อต่างๆ ที่กลุ่มบริหาร
วิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สามารถนําไปปรับปรุงได้ สําหรับความ พึงพอใจใน
บริการต่างๆ จึงควรให้เกิดผลต่อผู้รับบริการใน ทางบวก เพราะถ้าหากรับรู้ผลทางลบ ก็จะส่ง ผลเสียต่อ 
องค์กร ทําให้ผู้รับบริการจะเลือกไม่รับบริการ นำมาซึ่งความเสื่อมเสียขององค์กร ขาดความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้น 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นอีกหนึ่งความรู้สึก ของมนุษย์ที่จะบ่งบอก
ออกมาได้ถึง ความรู้สึกทั้ง positive และ negative ซึ่งถ้าหากเป็นความรู้สึกในเชิงบวก เกิดขึ้นมามนุษย์ก็จะ
เกิดความรู้สึกที่มี ความสุขออกมาจากทางสีหน้าและคําพูดนั้นเอง แต่ถ้าเป็นในความรู้สึก ในด้านลบมันก็จะ
แสดงออกมาในด้านของ ความไม่พึงพอใจและโกรธได้และอาจจะส่งผลให้ไม่พอใจต่อการ บริการนั้นด้วย กลุ่ม
บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ 
ดําเนินการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการ ดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 

2.2 เพ่ือได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 เพ่ือกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงได้รับทราบผลการประเมินฯ 
และสามารถนำไปวางแผนการ ดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3.2 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการจะช่วยให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานของ กลุ่มบริหาร
วิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงได้อย่างเหมาะสม 

4. ขอบเขตการศึกษา

4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สถานที่ตั้ง 578 หมู่ 1 
ตำบลแม่ขรี อำเภอเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จังหวัดพัทลุง 93160 
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4.2 ขอบเขตด้านเวลา 

ในการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง ครั้งนี้เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกำหนดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 1 ปีงบประมาณ 

4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การประเมินความพึงพอใจการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง ครั้งนี้ จะใช้เกณฑ์วัด จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการกับกลุ่ม
งานฯ 

5. นิยามศัพท์

ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
และบุคคลทั่วไป 

6. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึงพอใจ ชอบ ใจพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามที่จะขจัดความตึง
เครียด หรือ ความกระวน กระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่ง
ต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แล้ว มนุษย์ย่อม ได้รับความพึง พอใจในสิ่งที่ตนต้องการ (เศกสิทธิ์, 2544: 6) 3 
งานส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ 
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไป
ในทางบวกหรือ ทางลบ 

สุพล (2540: 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะเชิง
บวกของ บุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้ 

สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540: 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
เป็น ความรู้สึก ส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป 
หรือสิ่งที่ทำให้ เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล 
ซึ่งมีผลต่อการเลือกท่ีจะ ปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น 

อรรถพร (2546: 29) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจ
ของ บุคคลต่อ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐาน
ของการรับรู้ ค่านิยมและ ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
กิจกรรมนั้นๆ สามารถ ตอบสนองความ ต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

สายจิตร (2546: 14) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้
ทั้ง ทางบวก และทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดที่สิ ่งนั ้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะ เกิดความรู้สึก ทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่
บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทำให้เกิด ความรู้สึกทางลบเป็น ความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
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จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึก
ที่มี ความสึกของ บุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ดีความ พึงพอใจของแต่ละ บุคคลไม่มีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและ
สภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาส ที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่ เคยพึงพอใจมาแล้ว ฉะนั้นผู้บริหารจำเป็น
จะต้องสำรวจตรวจสอบความพึงพอใจในการ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับความ ต้องการของบุคลากร
ตลอดไป ทั้งนี้เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ องค์กรหรือหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

7. ระเบียบวิธีการศึกษา

7.1 กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง และ
บุคคลภายนอก จำนวน 100 ราย 

7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการศึกษาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม 

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของกลุ่มบริหาร
วิชาการ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำถามเลือกตอบ (Check List) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด  

สำหรับการแปลผลคะแนนความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ช่วง จากการคำนวณตามสูตรหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น พสิยั 

จ ำนวนชัน้

ค่ำสงูสุด - ค่ำต ่ำสุด 

จ ำนวนชัน้
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คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

7.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

7.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

7.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง คือ การวัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

8. ผลการศึกษา

การศึกษาเรื่องการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง ในครั ้งนี ้  ว ัตถุประสงค์ เพื ่อสามารถนำข้อมูลในการตอบแบบสอบถามมาพัฒนา 
ปร ับปร ุงระบบการดำเนินงาน ตลอดจนได้ ร ับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการ 
โดยใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างกับ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ บุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
พัทลุง และบุคลลทั่วไป จำนวน 100 ราย โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน โดยมีการหา ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอโดยการพรรณนาในรูปแบบตาราง ประกอบคำบรรยาย 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการในด้าน ข้อมูลทั่วไปและระดับความพึง
พอใจการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  

ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ จำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน (n = 100 ราย) 

ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน (ราย) ร้อยละ 

นักเรียน 46 46 

ผู้ปกครอง 18 18 

ครูและบุคลากรโรงเรียน 28 28 

บุคคลทั่วไป 8 8 



5 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละ ของผู้ใช้บริการ จำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน ส่วน
ใหญ่ผู้ใช้บริการ เป็นกลุ่มนักเรียน จำนวน 46 ราย คิดเป็น ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นครูและบุคลากร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ผู้ปกครอง จำนวน 18 
ราย  

ตารางท่ี 2 จำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ จำแนกตามเพศ (n = 100 ราย) 

เพศ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 36 36 

หญิง 64 64 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ จำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ใช้บริการ เป็นเพศหญิง จำนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 64 และเพศชาย จำนวน 36 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36 

ตารางท่ี 3 จำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ จำแนกตามอายุ (n = 100 ราย) 

อายุ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 46 46 

20 - 30 ปี 8 8 

31 - 50 ปี 32 32 

มากกว่า 50 ปี 6 6 

รวม 92 92 

จากตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการจำแนกตามอายุ ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการ มีอายุ 
น้อยกว่า 20 ปี จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี จำนวน 32 
ราย คิดเป็นร้อยละ 32 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และอายุมากกว่า 
50 ปี จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือ 
บุคลากรที่ให้บริการ 

จากตารางที่ 4 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่หรือ บุคลากรที่ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็น
มิตร/อัธยาศัยดี คิดเป็นร้อยละ 82.8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 

ตารางท่ี 5 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1. บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน  มีป้ายบอกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 80.8 4.04 0.35 มาก 

2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 85.6 4.28 0.45 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน 78.4 3.92 0.39 มาก 

รวม 81.60 4.08 0.40 มาก 

จากตารางที่ 5 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับ มาก โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจ
ง่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิด เป็นร้อยละ 85.6 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี 82.8 4.14 0.55 มาก 

2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 82.2 4.11 0.45 มาก 

3. เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 79.4 3.97 0.33 มาก 

รวม 81.47 4.07 0.44 มาก 
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ตารางท่ี 6  จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการ
เพียงพอ

86.2 4.31 0.49 มากที่สุด 

2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการ 79.8 3.99 0.44 มาก 

3. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกับงานท่ีให้บริการ 79.8 3.99 0.27 มาก 

รวม 81.93 4.10 0.40 มาก 

จากตารางที่ 6 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวย ความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 
โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้
บริการเพียงพอ อยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49  

ตารางท่ี 7 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจด้านคุณภาพการ 
ให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
(ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)

96.8 4.84 0.37 มากที่สุด 

2. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 97.4 4.87 0.34 มากที่สุด 

3. ภาพรวมจากการรับบริการ 81.8 4.09 0.29 มาก 

รวม 92.00 4.60 0.33 มากที่สุด 

จากตารางที่ 7 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจด้าน
คุณภาพการ ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 97.4 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 
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ตารางท่ี 8 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการใน 
แต่ละส่วนงาน 

ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน 81.6 4.08 0.27 มาก 

2. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, 100.0 5.00 0.00 มากที่สุด 

ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทาง  มิชอบ

3. ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ 83.2 4.16 0.37 มาก 

รวม 88.27 4.41 0.21 มากที่สุด 

จากตารางที่ 8 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับ
บริการ ในแต่ละส่วนงาน พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทาง มิชอบ คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00  

ตารางท่ี 9 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการกลุ่ม 
บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ทั้ง 5 ด้าน 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 81.47 4.07 0.44 มาก 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี 82.8 4.14 0.55 มาก 

2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 82.2 4.11 0.45 มาก 

3. เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 79.4 3.97 0.33 มาก 

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 81.60 4.08 0.40 มาก 

1. บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีป้ายบอกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 80.8 4.04 0.35 มาก 

2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 85.6 4.28 0.45 มากที่สุด 

3.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน 78.4 3.92 0.39 มาก 
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 81.93 4.10 0.40 มาก 

1. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่นั่งสำหรับผู้มา
ใช้บริการเพียงพอ

86.2 4.31 0.49 มากที่สุด 

2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการ 79.8 3.99 0.44 มาก 

3. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกับงานท่ีให้บริการ 79.8 3.99 0.27 มาก 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 92.00 4.60 0.33 มากที่สุด 

1. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ผิดพลาด)

96.8 4.84 0.37 มากที่สุด 

2. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 97.4 4.87 0.34 มากที่สุด 

3. ภาพรวมจากการรับบริการ 81.8 4.09 0.29 มาก 

ด้านที่ 5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 88.27 4.41 0.21 มากที่สุด 

1. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน 81.6 4.08 0.27 มาก 

2. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, 100.0 5.00 0.00 มากที่สุด 

ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทาง  มิชอบ

3. ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ 83.2 4.16 0.37 มาก 

รวม 85.05 4.25 0.51 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 จำนวนค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้
บริการกลุ่ม บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
มี ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 รองลงมาเป็น ด้านการรับบริการในแต่ละส่วนงาน  คิดเป็นร้อยละ 88.27 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 ความพึงพอใจระดับ มาก ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
สิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 81.93 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 81.60 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 และความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือ บุคลากรที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
81.47 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ตามลำดับ สรุปโดยภาพรวม ความพึงพอใจ
การใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง คิดเป็นร้อยละ 85.05 ค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
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8.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 

- 

9. ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง

ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง มีดังนี้  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ อยู่ใน ระดับมาก โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/
อัธยาศัยดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ใน ระดับมาก โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับมาก โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่นั่งสำหรับ
ผู้มาใช้บริการ เพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ที่สุด โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.87 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 
อยู่ใน ระดับมากที่สุด โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทาง  มิชอบ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

***************************************** 
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ภาคผนวก 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 

**************************** 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริง 

1. ผู้ตอบแบบประเมิน

 นักเรียน  ผู้ปกครอง 

 ครูและบุคลากรของโรงเรียน  บุคคลทั่วไป 

2. เพศ  ชาย   หญิง 

3. อายุ  น้อยกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 

31-50 ปี  มากกว่า 50 ปี 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี

2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1. บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน  มีป้ายบอก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

3.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่นั่ง

สำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ

2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ

ให้บริการ

3. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสมกับงานท่ีให้บริการ

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 

1. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง

ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)

2. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์

3. ภาพรวมจากการรับบริการ

ด้านที่ 5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน (ถ้ามี) 

1. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน

2. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ

แทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทาง  มิชอบ 

3. ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

**...ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม...** 




