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ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรตันวิทยาคม   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์
ประจำปีงบประมาณ  2565 

 
 
บทนำ 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการโดยสุจริตให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซื่อตรง เที่ยงธรรม เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โรงเรียนจึง
ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการและจะนำผลการสำรวจไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงงานบริการของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มา 
ขอรับบริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์ 
 2. เพ่ือสำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตน 
วิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  โดยให้ความสำคัญกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามวาระแห่งชาติ  ด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  
 
ขอบเขต  
 1. ประเด็นในการสำรวจครั้งนี้  ได้แก่  
  1.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับบุคลากรให้บริการ  ขั้นตอนการให้บริการ  และวัสดุอุปกรณ์ให้บริการ
ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
  1.2 ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   โดยให้ความสำคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
วาระแห่งชาติ  ธรรมาภิบาล  และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 2. กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งบุคคล
ทั่วไปที่มาขอรับบริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์  จำนวน  64  คน   
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  แบ่งเป็น  3 ตอน  ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่  2 ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  แบ่งเป็น  4  ด้าน  ได้แก่ 
   2.1 ด้านบุคลากรให้บริการ   
   2.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ   
   2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ ์  
   2.4 ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 โดยแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยกำหนดระดับค่าคะแนน 5 ระดับ ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย ดังนี้ 
  เกณฑ์การให้คะแนน 
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  การแปลความหมาย   ระดับความพึงพอใจ 
   ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50   มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50   มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50   มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
สรุปผล 
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  
รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาขอรับบริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  จำนวน  64  คน  ดังตาราง 1 
 
 
 
 
 



 
 

3 

ตาราง  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

37 
27 

57.80 
42.20 

รวม 64 100 

อาย ุ

26-35  ปี 
36-45  ปี 
46-55  ปี 
56-65  ปี 
66-75  ปี 

6 
24 
22 
10 
2 

9.40 
37.50 
34.40 
15.60 
3.10 

รวม 64 100 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.) 
ปริญญาตร ี

5 
12 
11 
12 
19 
5 

7.80 
18.80 
17.20 
18.80 
29.70 
7.80 

รวม 64 100 

อาชีพ 

รับจ้าง 
เกษตรกรรม 

พนักงานบริษัท 
เจ้าหน้าท่ีภาคราชการ 

3 
32 
24 
5 

4.70 
50.50 
37.50 
7.80 

รวม 64 100 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

 

ต่ำกว่า 10,001  บาท 
10,001-15,000  บาท 
15,000-20,000  บาท 
20,000-25,000  บาท 

25 
21 
15 
3 

39.10 
32.80 
23.40 
4.70 

รวม 64 100 

 
 จากตาราง  1  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาขอรับ
บริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์  จำนวน  64  คน  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเป็นเพศชาย จำนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ  57.80  
เป็นเพศหญิง  จำนวน  27 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.20 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  36-45  ปี จำนวน  24  คน  
คิดเป็นร้อยละ  37.50  รองลงมามีอายุระหว่าง 46-55  ปี  จำนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.40  มีอายุ
ระหว่าง  56-65  ปี จำนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ  15.60  มีอายุระหว่าง  26-35  ปี  จำนวน 6  คน  คิด
เป็นร้อยละ 9.40 และมีอายุระหว่าง  66-75  ปี  จำนวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.10 
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  นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาขอรับ
บริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์  จำนวน  64  คน  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จำนวน  19  
คน  คิดเป็นร้อยละ  29.70  รองลงมามีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า  จำนวน  12  คนเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ  18.80  มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า  จำนวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ  17.20  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและประถมศึกษา  
จำนวน  5  คนเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ  7.80  โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จำนวน  32  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  50.50  รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัท  จำนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.50  เจ้าหน้าที่ภาค
ราชการ  จำนวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.80  และมีอาชีพรับจ้าง  จำนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.70  
ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากท่ีสุด  คือ  ต่ำกว่า  10,001  บาท  จำนวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.10  
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  10,001-15,000  บาท  จำนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.80  มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  15,000-20,000  บาท  จำนวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.40  และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  20,000-25,000  บาท  จำนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.70   
 
 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่มีต่อการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่มีต่อการให้บริการ 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความหมาย 
ด้านบุคลากรให้บริการ 
1) ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ 
2) รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
3) ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี 
4) ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

 
4.48 
4.42 
4.54 
4.52 

 
.46 
.53 
.60 
.62 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.49 .58 มาก 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
5) ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
6) สะดวกรวดเร็ว  
7) กำหนดชัดเจน 
8) สามารถตรวจสอบได้ 

 
4.55 
4.58 
4.53 
4.54 

 
.64 
.59 
.66 
.72 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.55 .65 มากที่สุด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความหมาย 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ให้บริการ 
9) มีประโยชน์ คุ้มค่าต่อการใช้งาน  
10) เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน   
11) หลากหลายรูปแบบ 

 
4.55 
4.58 
4.60 

 
.71 
.68 
.54 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 

รวม 4.58 .57 มากที่สุด 
ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ 
12) บุคลากรปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ 
13) มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผูร้ับบริการ   
14) บุคลากรให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
15) มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารให้ผู้รับบริการทราบ 

 
4.40 
4.45 
4.60 
4.48 

 
.63 
.72 
.65 
.59 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

รวม 4.48 .62 มาก 
โดยรวม 4.52 .64 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  23  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาขอรับ
บริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์  จำนวน  64  คน  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.52) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ที่มาขอรับบริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์  จำนวน  64  คน  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   โรงเรียนไตร
รัตนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน  2  ด้าน  คือ  
ด้านวัสดุอุปกรณ์ให้บริการ  ( X = 4.58)  และด้านขั้นตอนการให้บริการ  ( X = 4.55)  และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก  จำนวน  2  ด้าน  คือ  ด้านบุคลากรให้บริการ  ( X = 4.49)  และด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การให้บริการ  ( X = 4.48)   
 
 
 
 
 


