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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 จากงานบริการ 1 งานบริการ ไดแก ความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอน  จํานวนตัวอยางผูรับบริการ 233  ตัวอยาง ชวงเวลาดําเนินงานสํารวจ วันที่ 6 ถึง 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   ผลสํารวจสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

ความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เทากับ 4.56 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5) และคิดเปนอัตราคะแนนที่มีการถวงน้ําหนักแลวรอยละ 91.20  

เมื่อจําแนกความพึงพอใจตอการใหบริการในแตละดาน  เรียงตามลําดับ อันดับแรกคือ ดานผลของ
การบริการโดยรวม  คะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.69 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 93.80 ของ
คะแนนเต็ม  รองลงมาคือ ดานครูผูสอนคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.62 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอย
ละ 92.40 ของคะแนนเต็ม ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ คะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.52 คะแนน 
คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 90.40 ของคะแนนเต็ม  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  คะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 4.49 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 89.80 ของคะแนนเต็ม 

ขอสังเกตจากคณะผูวิจัย  เมื่อพิจารณาคุณภาพการใหบริการของ  โดยภาพรวมกลาวไดวา  ดานผล
ของการบริการโดยรวม  นาจะเปนจุดแข็งที่สําคัญ  เชน  เนื้อหาความรูที่ไดรับจากการเรียนในโรงเรียนแหงนี้  
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ คายปฏิบัติธรรม , การศึกษาดูงานนอกสถานที่ , ฟงบรรยายพิเศษ , คายวิชาการ , การ
ออกกําลังกายและเลนกีฬา  และกิจกรรมเพื่อนชวยเพ่ือนและพ่ีชวยนองทางวิชาการ , คลินิกวิชาการ , สอวน.
และโอลิมปกวิชาการ สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก  นาจะเปนจุดที่ควรปรับปรุงที่สําคัญของหนวยงาน  
เชน  หองน้ําและหองสุขาของโรงเรียน โรงอาหารและบริการของรานอาหารในโรงเรียน  และบริการรานคา
ของสมาคมผูปกครองและครู  เปนตน 

สําหรับปญหาเกี่ยวกับการบริการที่ผูรับบริการรับรู  เชน  ปญหาเรื่องเนื้อหาในการเรียนมาก เวลา
เรียนมีนอย ทําใหไมคอยไดฝกภาคปฏิบัติ  เนื้อหาในการเรียนมาก การบานมาก ทําใหเกิดความเครียด และ
ดานสุขอนามัย เชน ความสะอาดของหองน้ํา  แมลงและยุงเยอะ  สวนขอเสนอแนะที่ผูรับบริการอยากให
ปรับปรุง  ควรเนนเรื่อง  เพ่ิมส่ือในศูนยวิทยบริการ / เพ่ิมหนังสือดานวิทยาศาสตร  ควรขยายเวลาในการเปด
ใหบริการหองสมุด  และควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข 

คํานํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) มีบทบาทในการดูแลจัดการใหมี
การนํามาตรา 3/1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไปใชในทาง
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  สํานักงาน  ก.พ.ร. ตองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด และองคการมหาชน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการ โดยเฉพาะในมิติดานคุณภาพการใหบริการ    และตองการนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนประกอบการ
ปรับปรุงการใหบริการของสวนราชการตางๆ ตอไป 

สํานักวิจัยเอแบคโพลล รวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประกอบดวยงานบริการ 1 งานบริการ ไดแก ความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน บัดนี้การดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลวจึงไดจัดทํารายงานผลการสํารวจในครั้งนี้ขึ้น 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดให 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน” 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของ
แนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่เสนอโดย สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติงานและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา 
และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับส่ิงจูงใจตามระดับของผลงานที่ตกลงไว 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได
กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน  4 มิติ ไดแก 1) มิติดานประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน 2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ 3) มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และ 4) มิติดานการ
กํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร 

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัด “รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ” มีความเปนกลาง ไดรับการยอมรับวามีความถูกตองทางวิชาการ และเปน
ธรรมแกองคการมหาชนที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงาน ก.พ.ร. 
จึงจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการขึ้น โดยมอบหมายใหสํานักวิจัยเอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549” ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร โดยรายงานฉบับนี้เปนผลการศึกษา
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
  



 2 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการขององคการมหาชนที่จัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในประเด็นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ เจาหนาที่    
ส่ิงอํานวยความสะดวก และผลของการใหบริการ 

2. เพ่ือใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการใหดีย่ิงขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประเด็นในการสํารวจ ไดแกความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการขององคการมหาชนที่
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในประเด็นตางๆ ไดแก  

1.1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
1.2 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ 
1.3 ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก และ 
1.4 ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ 

2. งานบริการที่จะสํารวจ ประกอบดวย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณงานบริการ ดังนี้   
 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนดขนาดของตัวอยาง การคัดเลือกตัวอยาง การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการประมวลผล เพ่ือใหไดขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ  
 
กระบวนการดําเนินงานโครงการ 

กระบวนการดําเนินโครงการ ประกอบดวยขั้นตอนการทํางานที่สําคัญ ไดแก 
1. การกําหนดปญหาหรือเรื่อง (Identifying the problem) 
2. การทบทวนขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ (Reviewing information) 
3. การกําหนดกลุมเปาหมายหรือกรอบประชากร (Population) 
4. การกําหนดขอมูลหรือตัวแปรที่จะสํารวจ (Data and variables) 
5. การสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Instrument or questionnaire) 
6. การเลือกตัวอยาง (Selection) 
7. การเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting data) 
8. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล (Analyzing data) 
9. การสรุปและนําเสนอผล (Drawing conclusion and reporting) 
10. การควบคุมคุณภาพ (Quality control)  

 
กลุมประชากรเปาหมาย 

การกําหนดกลุมประชากรเปาหมายใชฐานบัญชีรายชื่อของผูรับบริการที่องคการมหาชนแตละแหง
เปนผูจัดหาใหในรูปของฐานขอมูลคอมพิวเตอร โดยแสดงชื่อ-ที่อยู เบอรโทรศัพทของผูรับบริการ   

กลุมประชากรเปาหมายในการสํารวจครั้งนี้  ไดแก  กลุมผูรับบริการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ดังนี้ 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ครู และเจาหนาที่ 
 
การเลือกตัวอยางและวิธีการเก็บขอมูล  

1 กรณีมีฐานขอมูลของผูมารับบริการ จะเก็บขอมูลโดยการโทรศัพทสัมภาษณ/โทรสาร  โดยใช
วิธีการเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  

2 กรณีไมมีฐานขอมูลของผูมารับบริการ จะเก็บขอมูลภาคสนามโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
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ขนาดตัวอยาง  
ขนาดตัวอยาง จะเปนการกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของหนวยตัวอยางที่ครอบคลุมทุกกลุมของ

ผูรับบริการของแตละองคการมหาชน ซึ่งจํานวนตัวอยางของผูรับบริการ รวมทั้งส้ิน  233 ราย โดยมี
รายละเอียดในแตละงานบริการดังนี้ 

 

งานบริการ ขนาดตัวอยาง 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 233 

รวมท้ังสิ้น 233 

 
การสรางเคร่ืองมือ และกรอบตัวชี้วัดการประเมินความพึงพอใจ  
 การสรางเครื่องมือ และกรอบตัวชี้วัดการประเมินความพึงพอใจ มีการกําหนดตัวแปร (Variables) 
ตัวชี้วัด (Indicators) ขอคําถาม (Item) ซึ่งขอคําถามที่เปนการวัดความพึงพอใจจะเปนขอคําถามประเภท
ประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งในการเสนอผลการวิเคราะหจะมีการแสดงผลในรูปของคาสถิติ ไดแก 
คาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) การใหคะแนน (Score) คาเฉลี่ย (Mean) เปนตน ซึ่ง
สามารถนําเสนอทั้งในรูปของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) และสถิติอางอิง (Inferential Statistics) 

ในการดําเนินงานสรางเครื่องมือวัด (แบบสอบถาม) ในการสํารวจวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใช
การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การสรางแบบสอบถามตนฉบับ โดยมีจุดประสงคสําคัญเพ่ือสรางความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
(Validity) โดยมีหลักวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 การศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ/ผูมีประสบการณที่เกี่ยวของ และ
การศึกษาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.2 การสรางแนวประเด็นคําถาม โดยการพิจารณารวมกันระหวางคณะทํางานของสํานักงาน 
ก.พ.ร. รวมกับสํานักวิจัยเอแบคโพลล การรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญผูมีประสบการณที่เกี่ยวของ และ
จากการรับฟงขอคิดเห็นขององคการมหาชน เพ่ือกําหนดขอบเขต จัดหมวดหมู ความสอดคลองเหมาะสม และ
พิจารณาความครอบคลุมของแนวประเด็นคําถาม จากนั้นนํามาสรางเปนแบบสอบถามชุดแรก 

1.3 การสรางขอคําถาม (Item) มีการกําหนดตัวแปร (Variables) “ความพึงพอใจตอการ
บริการ” โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ใน 4 ดานที่สําคัญไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ความพึงพอใจตอผลของการบริการ 

ขอคําถามแตละขอมีคําตอบ คือ 1) พอใจ 2) คอนขางพอใจ 3) เฉยๆ 4) ไมคอยพอใจ 5) ไม
พอใจ และ 6) ไมมีความเห็น/ไมทราบ 

1.4 แนวคําถามในตัวชี้วัดจะประกอบดวยขอคําถามที่มีทั้งขอคําถามลักษณะรวมที่ใชทุกงาน
บริการ และขอคําถามเฉพาะสําหรับแตละงานบริการ 
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2.  การตรวจสอบและพัฒนาแบบสอบถามโดยองคการมหาชน 
2.1 การสอบถามความคิดเห็นจากองคการมหาชน เกี่ยวกับความเหมาะสม ขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม และทําการปรับปรุงแกไข โดยมีการคัดเลือกขอคําถามที่ยึดหลักเกณฑสําคัญคือ เปนขอคําถามที่
สะทอนตัวชี้วัดในดานนั้นอยางครอบคลุม และเปนขอคําถามที่มีความเห็นพองในความเหมาะสมจากตัวแทน
ของแตละหนวยงาน และมีการเพิ่มเติมขอคําถามเฉพาะสําหรับแตละหนวยงาน โดยพิจารณาจากความเห็น
ขององคการมหาชน  

2.2 การสรุปผลขอคําถาม และจัดทําแบบสอบถามฉบับใชงาน 
2.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดดวยการทดสอบแบบสอบถาม (Try-out) มีจุดประสงคเพ่ือ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) และการวิเคราะหอํานาจการจําแนก (Discrimination) ของขอ
คําถาม  

2.4  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณสําหรับใชงานตอไป 
 

การประมวลผล วิเคราะหผล และรายงานผล 
 การประมวลผล วิเคราะหผล และรายงานผล ใชการลงรหัส การบันทึก และการประมวลผลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย และใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ทั้งนี้รูปแบบ
การวิเคราะหและนําเสนอผล จะมีการนําเสนอคาการแจกแจงความถี่ คารอยละ การใหคาคะแนน การคิดคา
คะแนนเฉลี่ย การแปรความหมายของคาคะแนนเฉล่ีย รูปแบบการนําเสนอจะนําเสนอเปนตารางที่แจกแจง
คาสถิติตางๆ ของตัวชี้ วัด (ขอคําถาม) แตละขอ ผลรวมของแตละดาน (อาทิ ดานความพึงพอใจตอ
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ ดานความพึง
พอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจตอผลของการบริการ) และคาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน เปนตน 
 
หลักเกณฑในการวิเคราะหผล และการแปรผล 

การวิเคราะหและแปรผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน 
สําหรับตัวแปร “ความพึงพอใจตอการบริการ” ซึ่งประกอบดวยขอคําถามในตัวชี้วัดทั้ง 4 ดาน (ความพึงพอใจ
ตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ ความพึงพอใจตอ
ส่ิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ) มีหลักเกณฑในการวิเคราะหผล และการ
แปรผล ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนรายขอคําถาม ใชการแจกแจงความถี่ และการคิดคารอยละ ซึ่งการ
แปรผลจะพิจารณาจากคารอยละ และความตางของคารอยละในแตละขอคําตอบ 

2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอของคําตอบ (Item) เปนการการคิดคาคะแนนโดยมี
เกณฑการใหคะแนนคําตอบแตละขอ ดังนี้ 

ไมพอใจ =  1 คะแนน 
ไมคอยพอใจ  =  2 คะแนน 
เฉยๆ  =  3 คะแนน 
คอนขางพอใจ  =  4 คะแนน 
พอใจ =  5 คะแนน 
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3. การวิเคราะหคะแนนในตัวชี้วัด (Indicators) หลังจากไดคะแนนของขอคําตอบ (Item) แตละขอ
แลวจะมีการคิดคาคะแนนในตัวชี้วัดแตละดาน โดยการรวมคะแนนรายขอแลวนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ยสําหรับ
ตัวชี้วัดในดานตางๆ ซึ่งมีหลักเกณฑการแปรผลโดยการแบงคะแนนตามชวง (Interval) ดังนี้ 

คาคะแนน 1.00 - 1.80  =  ไมพอใจ 
คาคะแนน 1.81 - 2.60  =  ไมคอยพอใจ 
คาคะแนน 2.61 - 3.40  =  เฉยๆ 
คาคะแนน 3.41 - 4.20  =  คอนขางพอใจ 
คาคะแนน 4.21 - 5.00  =  พอใจ 

4. การวิเคราะหคะแนนตัวแปร “ความพึงพอใจตอการบริการ” หลังจากไดคะแนนของตัวชี้วัด 
(Indicators) ในแตละดานแลว จะมีการคิดคาคะแนนในภาพรวมของตัวแปร “ความพึงพอใจตอการบริการ” โดย
นําคาคะแนนที่ไดในแตละดานมาหาคาคะแนนเฉลี่ยสําหรับคิดคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งมีหลักเกณฑการแปรผล
โดยการแบงคะแนนตามชวง (Interval) สรุปเปนความพึงพอใจ (โดยรวม) ตอการบริการของหนวยงาน ดังนี้ 

คาคะแนน 1.00 - 1.80  =  ไมพอใจ 
คาคะแนน 1.81 - 2.60  =  ไมคอยพอใจ 
คาคะแนน 2.61 - 3.40  =  เฉยๆ 
คาคะแนน 3.41 - 4.20  =  คอนขางพอใจ 
คาคะแนน 4.21 - 5.00  =  พอใจ 
หมายเหตุ : กรณีตอบไมมีความเห็น/ไมทราบ จะไมนํามาคิดคาคะแนน 

5. การแปรผลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบอัตรารอยละ หลังจากที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจ (คะแนนต่ําสุดถึงสูงสุดระหวาง 1-5 คะแนน) แลวจะมีการแปรคาคะแนนเปนอัตรารอยละ ตามสูตร
การคํานวณ ดังนี้ 

 

   รอยละของความพึงพอใจ         = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
 

 
6. การใหน้ําหนักแตละงานบริการ กําหนดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดังนี้  

  

งานบริการ นํ้าหนัก (รอยละ) 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 100.0 

รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ชวงเวลาดําเนินการสํารวจ 
 โครงการนี้ดําเนินการสํารวจ ระหวางวันที่ 6 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
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คําอธิบายเฉพาะ / ขอจํากัดของการวิจัย 
1. การสํารวจวิจัยในโครงการนี้มุงอธิบายผลในภาพรวมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไมใชเปน

การประเมินผลสวนยอยของแตละงานบริการ 
2. การสํารวจวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจและนําเสนอผลในประเด็นความพึงพอใจของประชาชน

กลุมเปาหมายที่มีตอการใหบริการขององคการมหาชนแตละแหงเทานั้น ไมใชขอมูลที่มุงประเมินผล
ความสําเร็จในการทํางานของหนวยงานใดๆ  

3. งานบริการและกลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจกําหนดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
4. การสุมตัวอยาง และการเก็บขอมูลขึ้นอยูกับฐานขอมูลบัญชีรายชื่อของผูรับบริการที่โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณจัดหามาให  
5. การวิเคราะหอัตราคะแนนความพึงพอใจ ยึดถือตามแนวทางจากการสํารวจในปกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 
 

 การสํารวจครั้งนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 โดยมุงศึกษาระดับการรับบริการ ความพึงพอใจตอการบริการดานตางๆ ขององคการมหาชน 
ไดแก ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่/บุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
ผลของการบริการโดยรวม รวมท้ังศึกษาปญหาอุปสรรคในการใชบริการ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ 
และการใหความสําคัญตอการบริการดานตางๆ จากผูมารับบริการของแตละองคการมหาชน ซึ่งในสวนนี้เปน
การนําเสนอผลการสํารวจ โดยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

สวนที่ 1  การสํารวจงานบริการความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน จากกลุมเปาหมายการ
สํารวจ คือ นักเรียน ผูปกครอง ครู และเจาหนาที่ จํานวนตัวอยาง 233 ตัวอยาง  
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สวนที่ 1   ผลการสํารวจงานบริการความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 
 
ตารางที่ 1   คารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพประจํา 
 และรายไดสวนตัวตอเดือน 

ลําดับท่ี ขอมูลสวนบุคคล จํานวน คารอยละ 

1 เพศ   
  ชาย 113 48.5 
  หญิง 120 51.5 
 รวมท้ังสิ้น 233 100.0 

2 อายุ   
  อายุไมเกิน 25 ป 181 77.7 
  อายุ 26 – 35 ป 7 3.0 
  อายุ 36 – 45 ป 9 3.9 
  อายุ 46 – 55 ป  32 13.7 
  อายุ 56 ปขึ้นไป 4 1.7 
 รวมท้ังสิ้น 233 100.0 

3 สถานภาพ   
            ผูปกครอง 34 14.6 
            นักเรียน 179 76.8 
            คร ู 10 4.3 
            เจาหนาที่ 10 4.3 

 รวมท้ังสิ้น 233 100.0 
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 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการใหบริการในประเด็นตางๆ 
 
ตารางที่ 2   คารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอการบริการ 
 ในประเด็นตางๆ 

ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการใหบริการ ไม 
พอใจ 

ไมคอย 
พอใจ 

เฉยๆ 
คอนขาง 
พอใจ 

พอใจ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน        
การสอนที่เนนการเรียนจากสถานการณจริง/สถานการณ
จําลอง/การทดลองจริงทั้งในและนอกหองเรียน 

- - 1.7 29.3 69 4.67 0.51 

การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

- 0.4 0.4 21.6 77.6 4.76 0.47 

ปริมาณงานและแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย  1.7 13.5 50.7 34.1 4.17 0.72 
การแบงสัดสวนคะแนนตาง ๆ ในการประเมินผล 
การเรียนรู 

0.4 1.7 9.6 39.4 48.9 4.34 0.76 

วิธีการประเมินผลที่หลากหลายทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

- 0.4 4.3 27.4 67.9 4.63 0.59 

การที่โรงเรียนกําหนดน้ําหนักคะแนนของขอสอบแบบ
อัตนัย(เขียนตอบ) มากกวาขอสอบแบบปรนัย(เลือกตอบ) 

- 0.4 4.3 25.9 69.4 4.64 0.59 

ความยุติธรรมในการตรวจใหคะแนน - 0.9 3.9 38.2 57 4.51 0.62 
การจัดสอนเสริมดานตาง ๆ - 1.3 7.4 31.3 60 4.5 0.69 
ระยะเวลาในการใหบริการของศูนยวิทยบริการในแตละวัน 0.9 1.8 7.1 33.3 56.9 4.44 0.78 

รวม 0.1 1.0 5.8 32.9 60.2 4.52 0.37 

ดานครูผูสอน        
การตรงตอเวลาและรักษาเวลา - - 4.4 35.6 60 4.56 0.58 
เปนผูมีความรูในวิชาที่สอนเปนอยางดี - 0.4 1.7 23.6 74.3 4.72 0.51 
ความสามารถในการถายทอดความรู - 1.7 6 48.8 43.5 4.34 0.67 
ความเอาใจใสและติดตามการเรียนของนักเรียน 0.4 0.4 3.9 32.8 62.5 4.56 0.63 
การเสริมสรางกําลังใจใหนักเรียน - 0.9 6.9 34.2 58 4.49 0.67 
ความมีคุณธรรมและความยุติธรรม - - 1.7 21.7 76.6 4.75 0.47 
บุคลิกภาพของความเปนครู - - 3.5 34.2 62.3 4.59 0.56 
ความมั่นคงทางอารมณ สุขุมรอบคอบ ใชเหตุผล 
ในการตัดสินปญหา 

- 0.4 1.8 25.4 72.4 4.7 0.52 

การเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามและรับฟง 
ความคิดเห็นของนักเรียน 

- - 0.9 17.7 81.4 4.81 0.42 

การใหความชวยเหลือนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน 0.4 - 2.2 19.5 77.9 4.74 0.54 
การใชส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน - - 2.6 21.2 76.2 4.74 0.5 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน - 0.4 2.6 16.6 80.4 4.77 0.51 
การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน - 0.9 12.2 43.2 43.7 4.3 0.71 

รวม 0.1 0.4 3.9 28.8 66.8 4.62 0.35 
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ตารางที่ 2 (ตอ) คารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอการบริการ 
 ในประเด็นตางๆ 

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็นการใหบริการ ไม 

พอใจ 
ไมคอย 
พอใจ 

เฉยๆ 
คอนขาง 
พอใจ 

พอใจ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก        
ปริมาณและความพอเพียงของหนังสือและส่ือ 
ในศูนยวิทยบริการ 

0.4 5.2 7.3 37.9 49.2 4.30 0.85 

คุณภาพของหนงัสือและส่ือในศูนยวิทยบริการ 0.4 0.9 5.2 33.9 59.6 4.51 0.68 
ความหลากหลายของหนังสือและส่ือในศูนยวิทยบริการ 0.4 2.2 6.1 34.6 56.7 4.45 0.75 
ความสอดคลองของหนังสือและส่ือในศูนยวิทยบริการ 
กับความตองการของนักเรียน 

- 1.7 8.3 37.8 52.2 4.40 0.72 

ปริมาณและความพอเพียงของสื่ออุปกรณในหองเรียน/
อุปกรณการทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

- 0.4 4.4 23.3 71.9 4.67 0.58 

ความเหมาะสมของอุปกรณการเรียนวิชาตาง ๆ / 
อุปกรณการทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

- 0.9 2.2 21.1 75.8 4.72 0.55 

ปริมาณและความพอเพียงของอุปกรณที่ใชในการสืบคน
ขอมูลในการเรียนรูผานระบบ ICT   

- 0.9 2.6 19.7 76.8 4.73 0.55 

คุณภาพของอุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการสืบคนขอมูล
ในการเรียนรูผานระบบ ICT  

- 0.4 1.7 27.4 70.5 4.68 0.53 

เครื่องมือและวิธีการที่ใชวัดและประเมินผลการเรียนรู - - 4.4 35.2 60.4 4.56 0.58 
การจัดแหลงการเรยีนรูในโรงเรียน  0.4 4.3 32.0 63.3 4.58 0.60 
หอพักของโรงเรียน 0.4 1.7 6.4 40.8 50.7 4.39 0.72 
หองนํ้าและหองสุขาของโรงเรียน 0.4 4.7 10.7 51.2 33.0 4.12 0.81 
สภาพแวดลอมทั่วไป , บริเวณพักผอนทั่วไปในโรงเรียน
ภายในโรงเรียน 

0.4 1.3 7.7 37.8 52.8 4.41 0.73 

ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 0.4 1.3 7.7 40.3 50.3 4.39 0.72 
โรงอาหารและบริการของรานอาหารในโรงเรียน 0.9 4.3 16.3 49.7 28.8 4.01 0.84 
บริการรานคาของสมาคมผูปกครองและครู 0.4 2.2 13.7 42.5 41.2 4.22 0.80 
หองพยาบาลของโรงเรียน 0.4 1.8 12.3 39.6 45.9 4.29 0.78 
หองเรียนทั่วไปของโรงเรียน - - 3.9 29.1 67.0 4.63 0.56 
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร - - 2.2 16.0 81.8 4.80 0.45 
ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน - 0.4 1.3 14.4 83.8 4.82 0.45 
ศูนยกีฬา , สนามกีฬา ของโรงเรียน 0.4 0.9 1.7 20.6 76.4 4.72 0.58 
ระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน - 1.3 5.6 30.7 62.4 4.54 0.66 

รวม 0.2 1.5 6.2 32.6 59.5 4.49 0.39 
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ตารางที่ 2 (ตอ) คารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอการบริการ 
 ในประเด็นตางๆ 

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็นการใหบริการ ไม 

พอใจ 
ไมคอย 
พอใจ 

เฉยๆ 
คอนขาง 
พอใจ 

พอใจ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ดานคุณภาพการเรียนการสอนโดยรวม        
การสอนที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค -  4.7 24.6 70.7 4.66 0.57 
ความลึกซ้ึงและทนัตอเหตุการณในโลกปจจุบันของเน้ือหา
ที่ใชในการเรียนการสอน 

- 0.9 6.5 38.7 53.9 4.46 0.66 

กิจกรรมตาง ๆ อาทิ คายปฏิบัติธรรม , การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ , ฟงบรรยายพิเศษ , คายวิชาการ , การ
ออกกําลังกายและเลนกีฬา เปนตน 

0.4 - 0.9 13.7 85.0 4.83 0.46 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหกับโรงเรียน , บําเพ็ญ
ประโยชนตอชุมชนและสังคม เปนตน 

0.4 0.4 4.7 15.9 78.6 4.72 0.61 

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนและพี่ชวยนองทางวิชาการ , 
คลินิกวิชาการ , สอวน.และโอลิมปกวิชาการ 

- 0.9 5.2 20.6 73.3 4.67 0.62 

เน้ือหาความรูที่ไดรับจากการเรียนในโรงเรียนแหงน้ี - - 1.3 11.6 87.1 4.86 0.39 
การนําความรูที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิต - 0.4 3.0 30.7 65.9 4.62 0.57 

รวม 0.1 0.4 3.8 22.2 73.5 4.69 0.37 

 
ตอนท่ี 3  ผลสรุปความพึงพอใจตอการใหบริการในดานตางๆ 
 
ตารางที่ 3  คารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอการบริการในดานตางๆ 

ระดับความพึงพอใจ 

การใหบริการดานตางๆ ไม 
พอใจ 

ไมคอย 
พอใจ 

เฉยๆ 
คอนขาง 
พอใจ 

พอใจ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คารอยละ
ของคะแนน 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอน 
การจัดการเรียนการสอน 

0.1 1.0 5.8 32.9 60.2 4.52 0.37 90.40 

ดานครูผูสอน  0.1 0.4 3.9 28.8 66.8 4.62 0.35 92.40 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 0.2 1.5 6.2 32.6 59.5 4.49 0.39 89.80 
ดานคุณภาพการเรียนการสอน
โดยรวม 

0.1 0.4 3.8 22.2 73.5 4.69 0.37 93.80 

รวม 0.2 1.0 5.2 30.2 63.4 4.56 0.33 91.20 
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ตอนท่ี 4   ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการ 
 
ตารางที่ 4    ปญหาอุปสรรคในการรับบริการ 

ลําดับท่ี ปญหาอุปสรรคในการศึกษาในโรงเรียน จํานวน (ราย) 

1 เนื้อหาในการเรียนมาก เวลาเรียนมีนอย ทําใหไมคอยไดฝกภาคปฏิบัติ 21 
2 เนื้อหาในการเรียนมาก การบานมาก ทําใหเกิดความเครียด 18 
3 ดานสุขอนามัย เชน ความสะอาดของหองน้ํา  แมลงและยุงเยอะ  เปนตน 15 
4 การปรับตัวในชวงแรก 14 
5 มีกิจกรรมมาก ทําใหเวลาเรียนไมพอ  12 

 
ตารางที่ 5   ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการ 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโรงเรียน จํานวน (ราย) 

1 เพ่ิมส่ือในศูนยวิทยบริการ / เพ่ิมหนังสือดานวิทยาศาสตร 28 
2 ควรขยายเวลาในการเปดใหบริการหองสมุด 20 
3 ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี   17 
4 ควรปรับปรุงศูนยกีฬาเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก 13 
5 อาจารยควรมีความสามารถในการถายทอดมากขึ้น 9 

 
ตอนท่ี 5  การใหนํ้าหนักความสําคัญของการบริการในแตละดานของผูรับบริการ 
 
ตารางที่ 6  คะแนนเฉลี่ยของการใหนํ้าหนักความสําคัญของการบริการในแตละดาน 

คุณภาพการบริการในดานตางๆ คานํ้าหนักเฉลี่ย 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(วิธีการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ฯลฯ) 

27.68 

ดานครูผูสอน  
(ครูสุภาพ มีมารยาทดี ต้ังใจและเอาใจใสในการใหบริการ มีความรูความสามารถในการเรียน
การสอน ฯลฯ) 

24.17 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
(อาคารสถานที่ ที่นั่ง น้ําดื่ม หองน้ํา เครื่องมือเครื่องใช หองพัก ฯลฯ) 

22.80 

ดานผลการใหบริการ  
(เนื้อหาความรูที่ไดรับ บรรลุเปาหมายที่ตองการ การนําความรูไปปฏิบัติจริง ฯลฯ) 

25.35 

รวมท้ังสิ้น 100.00 
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ตอนท่ี 6 ขอสรุปผลการสํารวจงานบริการ 
 
ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 พบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.56 คะแนน คิดเปนอัตรา
คะแนนรอยละ 91.20  ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุด คือดานคุณภาพการเรียนการสอนโดยรวม โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.69 คะแนน คิดเปนอัตรา
คะแนนรอยละ 93.80 ของคะแนนเต็ม   รองลงมา คือดานครูผูสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 คะแนน 
คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 92.40 ของคะแนนเต็ม  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.52 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 90.40 ของคะแนนเต็ม  และดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.49 คะแนน คดิเปนอัตราคะแนนรอยละ 89.80 ของคะแนนเต็ม 
 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการ 
 ปญหาอุปสรรคในการรับบริการ มีดังนี้ 1) เนื้อหาในการเรียนมาก เวลาเรียนมีนอย ทําใหไมคอยได
ฝกภาคปฏิบัติ  2) เนื้อหาในการเรียนมาก การบานมาก ทําใหเกิดความเครียด  3) ดานสุขอนามัย เชน ความ
สะอาดของหองน้ํา  แมลงและยุงเยอะ  เปนตน  4) การปรับตัวในชวงแรก และ 5) มีกิจกรรมมาก ทําใหเวลา
เรียนไมพอ  ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการ มีดังนี้ 1) เพ่ิมส่ือในศูนยวิทยบริการ / เพ่ิมหนังสือดาน
วิทยาศาสตร  2) ควรขยายเวลาในการเปดใหบริการหองสมุด  3) ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการปฏิบัติ
มากกวาทฤษฎี  และ 4) อาจารยควรมีความสามารถในการถายทอดมากขึ้น  ตามลําดับ 
 
การใหนํ้าหนักความสําคัญของการบริการ 
 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญของการบริการในดานตางๆ เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 
1) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  โดยมีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 27.68  2) ดานผลการใหบริการ  
โดยมีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 25.35   3) ดานครูผูสอน  โดยมีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 24.17 และ 4) ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก  โดยมีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 22.80 
 



บทที่ 4 
 

ภาพรวมความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียนวิทยาอนุสรณ 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยาอนุสรณ ซึ่งมีงานบริการ 
จํานวน 1 งานบริการ   กลุมตัวอยางทั้งส้ิน 233 ตัวอยาง ไดแก ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน 233 ตัวอยาง  มีผลสรุปในแตละดาน ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  คารอยละ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของคะแนนความพึงพอใจ 
                  ตอคุณภาพการบริการทั้ง 4 ดานของทุกงานบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
คุณภาพการบริการ ไม 

พอใจ 
ไมคอย 
พอใจ 

เฉยๆ 
คอนขาง 
พอใจ 

พอใจ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 0.1 1.0 5.8 32.9 60.2 4.52 0.37 90.40 
ดานครูผูสอน 0.1 0.4 3.9 28.8 66.8 4.62 0.35 92.40 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 0.2 1.5 6.2 32.6 59.5 4.49 0.39 89.80 
ดานผลของการบริการโดยรวม 0.1 0.4 3.8 22.2 73.5 4.69 0.37 93.80 

รวม 0.2 1.0 5.2 30.2 63.4 4.56 0.33 91.20 

 
ตารางที่ 2   จํานวน คะแนนเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจ นํ้าหนักงานบริการ รอยละถวงน้ําหนัก 
                   แจกแจงตามงานบริการที่ทําการสํารวจทั้งหมด 

งานบริการ 
จํานวน

(ตัวอยาง) 

คะแนน
เฉลี่ย 

(⎯X  ) 

รอยละ
ความพึง
พอใจ 

นํ้าหนัก
งานบริการ 

รอยละถวง
นํ้าหนัก 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 233 4.56 91.20 100.00 91.20 
รวม 233 4.56 91.20 100.00 91.20 
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ตารางที่  3    คะแนนเฉลี่ยของการใหนํ้าหนักความสําคัญของการบริการในแตละดาน โดยรวม 

คุณภาพการบริการในดานตางๆ คานํ้าหนักเฉลี่ย 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(วิธีการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ฯลฯ) 

27.68 

ดานครูผูสอน  
(ครูสุภาพ มีมารยาทดี ต้ังใจและเอาใจใสในการใหบริการ มีความรูความสามารถในการเรียน
การสอน ฯลฯ) 

24.17 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
(อาคารสถานที่ ที่นั่ง น้ําดื่ม หองน้ํา เครื่องมือเครื่องใช หองพัก ฯลฯ) 

22.80 

ดานผลการใหบริการ  
(เนื้อหาความรูที่ไดรับ บรรลุเปาหมายที่ตองการ การนําความรูไปปฏิบัติจริง ฯลฯ) 

25.35 

รวมท้ังสิ้น 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอสังเกต 
 

ภาพรวมความพึงพอใจคุณภาพการบริการโดยรวมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
   
 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยรวม มี
คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.56 คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 91.20 ของคะแนนเต็ม (เปนอัตราคะแนนที่มีการถวง
น้ําหนักแลว) 
   เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจําแนกเปนงานบริการ พบวา งานบริการที่มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ งานบริการความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
4.56 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 91.20 ของคะแนนเต็ม   

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจําแนกในแตละดาน พบวาดานที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด คือดานผลของการบริการโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 คะแนน คิดเปนอัตรา
คะแนนรอยละ 93.80 ของคะแนนเต็ม  รองลงมา คือดานครูผูสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62คะแนน คิด
เปนอัตราคะแนนรอยละ 92.40 ของคะแนนเต็ม  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.52 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 90.40 ของคะแนนเต็ม  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.49 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 89.80 ของคะแนนเต็ม   

 
ภาพรวมการใหนํ้าหนักความสําคัญของการบริการ 
 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญของการบริการในดานตางๆ เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 
1) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  โดยมีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 27.68 2) ดานผลการใหบริการ โดย
มีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 25.35  3) ดานครูผูสอน  โดยมีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 24.17 และ 4) ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก โดยมีคาน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 22.80 
 
ขอสังเกตจากคณะผูวิจัย 
 จากผลการสํารวจโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังเกตดังนี้  
 การใหความสําคัญตอคุณภาพการบริการ  พบวา  ผูรับบริการใหความสําคัญตอคุณภาพดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  มากที่สุด  รองลงมาคือ ดานผลการใหบริการ  ดานครูผูสอน  และดานส่ิง
อํานวยความสะดวก  ตามลําดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจความพึงพอใจการบริการ  พบวา  กลุมผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพในดานผลของการบริการโดยรวม  มากที่สุด  รองลงมาคือ  ดานครูผูสอน  ดานกระบวนการ/ขั้นตอน
การใหบริการ  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ตามลําดับ  เพราะฉะนั้นกลาวไดวาคุณภาพการบริการ  
“คอนขางจะสอดคลอง”  กับความคาดหวังที่กลุมผูรับบริการใหความสําคัญ 
 เมื่อประเมินความพึงพอใจตอการบริการโดยรวม  พบวา  ผูรับบริการใหคะแนนความพึงพอใจ
โดยรวมเทากับ  4.56  คะแนน  (คิดเปนอัตราคะแนนจากการถวงน้ําหนักเทากับรอยละ  91.20)  กลาวไดวา
คุณภาพการบริการอยูในระดับที่ผูรับบริการ  “พอใจ” 
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 “จุดแข็ง”  ในการใหบริการ  เมื่อพิจารณาคุณภาพการใหบริการของ  โดยภาพรวมกลาวไดวา  ดาน
ผลของการบริการโดยรวม  นาจะเปนจุดแข็งที่สําคัญ  เชน  เนื้อหาความรูที่ไดรับจากการเรียนในโรงเรียน
แหงนี้  กิจกรรมตาง ๆ อาทิ คายปฏิบัติธรรม , การศึกษาดูงานนอกสถานที่ , ฟงบรรยายพิเศษ , คาย
วิชาการ , การออกกําลังกายและเลนกีฬา  และกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนและพ่ีชวยนองทางวิชาการ , คลินิก
วิชาการ , สอวน.และโอลิมปกวิชาการ เปนตน 

“จุดที่ควรปรับปรุง”  ในการใหบริการ  เมื่อพิจารณาคุณภาพการใหบริการ  โดยภาพรวมกลาวไดวา  
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  นาจะเปนจุดที่ควรปรับปรุงที่สําคัญของหนวยงาน  เชน  หองน้ําและหองสุขาของ
โรงเรียน โรงอาหารและบริการของรานอาหารในโรงเรียน  และบริการรานคาของสมาคมผูปกครองและครู  
เปนตน 

สําหรับปญหาเกี่ยวกับการบริการที่ผูรับบริการรับรู  เชน  ปญหาเรื่องเนื้อหาในการเรียนมาก เวลา
เรียนมีนอย ทําใหไมคอยไดฝกภาคปฏิบัติ  เนื้อหาในการเรียนมาก การบานมาก ทําใหเกิดความเครียด และ
ดานสุขอนามัย เชน ความสะอาดของหองน้ํา  แมลงและยุงเยอะ  เปนตน 

สวนขอเสนอแนะที่ผูรับบริการอยากใหปรับปรุง  ควรเนนเรื่อง  เพ่ิมส่ือในศูนยวิทยบริการ / เพ่ิม
หนังสือดานวิทยาศาสตร  ควรขยายเวลาในการเปดใหบริการหองสมุด  และควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนน
การปฏิบัติมากกวาทฤษฎี   เปนตน 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 


