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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภท่ี์มีต่อการบริการดา้นการศึกษาและ (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภท่ี์มีต่อการบริการดา้นการศึกษา                    
จ  าแนกตามเพศ  และระดบัชั้นการศึกษา   กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  คือ  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย             
โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์จ านวน 245 คน ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางของ  Krejicie & Morgan 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค ( Cronbach’ s Alpha Coefficeint) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.96  
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์เปรียบเทียบ               
ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ์ ท่ีมีต่อการให ้
บริการดา้นการศึกษา  จ าแนกตามเพศ  วเิคราะห์ค่าโดยใชค้่า t-test แบบ Independent ส าหรับระดบัชั้น 
วเิคราะห์ค่าโดยใชค้่า (One- way analysis of variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05  จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกดา้น 
 2.  นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการศึกษาของโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์
อุปถมัภ ์โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
รายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  ดงัน้ี 

     2.1 การใหบ้ริการดา้นงานวชิาการ  พบวา่  นกัเรียนเพศชายมีความพึงพอใจต่อ การให้บริการ            
ดา้นงานวชิาการ สูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง 

     2.2  การให้บริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ี พบวา่  นกัเรียนเพศชายมีความ            
พึงพอใจต่อการให้บริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ีสูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง 
        2.3 การใหบ้ริการดา้นกิจการนกัเรียน พบวา่  นกัเรียนเพศชาย มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
ดา้นกิจการนกัเรียน สูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง 
      2.4 การใหบ้ริการดา้นงานแนะแนว  พบวา่  นกัเรียนเพศชาย มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ         
ดา้นงานแนะแนว สูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง   



3.  นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการศึกษา                      
ในภาพรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่                  
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัน้ี 
      3.1 การให้บริการดา้นงานวิชาการ  พบว่า  นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการดา้นงานวิชาการ แตกต่างกนั 
      3.2  การให้บริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลยี พบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้น
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลยี แตกต่างกนั 
      3.3 การให้บริการดา้นกิจการนกัเรียน พบว่า นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการดา้นกิจการนกัเรียน แตกต่างกนั 

ค าส าคัญ  
ความพึงพอใจของนกัเรียน  การให้บริการดา้นการศึกษา  โรงเรียนสุขุมนวพนัธ์อุปถมัภ์ 

ความน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้าและแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได ้ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลไดพ้ฒันาตนเองตลอด
ชีวิตสามารถพฒันาศกัยภาพและความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีจะด ารงชีพไดอ้ย่างมีความสุขและรู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพทางสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบนั  การท่ีจะพฒันาในดา้นการจดัการเรียน          
การสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัหลกั         
ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งประการหน่ึง คือ ครู  อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะขบัเคล่ือนพลงัการ
ปฏิรูปการศึกษา  จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั                   
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุย้, 2547, หน้า 2) 
 การจดัการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งตอบสนองแก่นกัเรียนให้มากท่ีสุดและ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน  ให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และสามารถ
น าไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้ หลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542              
ไดเ้กิดกระแสความต่ืนตวัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยการศึกษา เร่ิมมีการพฒันาคุณภาพของ
งานท่ีปฏิบติัเพื่อสนองตอบความตอ้งการของสังคมและจดัการบริการทางการศึกษาให้อยู่เหนือ             
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือให้เป็นไปตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดว้ยวิธีการ                  
ท่ีหลากหลาย (ศกัด์ิสิน ช่วงดารากุล, 2550, หนา้ 10) 
 โรงเรียนสุขุมนวพนัธ์อุปถมัภ์ เป็นสถาบนัท่ีให้บริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอ้งการ                         
ท่ีจะพฒันาคุณภาพของโรงเรียนให้ไดดี้มีมาตรฐาน  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียน โดยมุ่งเน้นไปท่ีนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นการศึกษา
ของโรงเรียนสุขุมนวพนัธ์อุปถมัภ ์ ใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ  ดา้นประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลยี                   



ดา้นกิจการนกัเรียน และดา้นงานแนะแนว  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
ให้บริการดา้นการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลดีแก่นกัเรียนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูป้กครองต่อไป 

วตัถุประสงค์การท าวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา           

ตอนปลายโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภท่ี์มี เพศ และระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตในการวจิัย 
      ประชากร เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557  จ  านวนทั้งหมด 665 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  คดัเลือกโดยวธีิการ
สุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling)  จ  านวน 245 คน 

ตวัแปรในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  เพศและระดบัชั้นการศึกษา  
 2. ตวัแปรตาม     ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                            
โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษา จ าแนก 4 ดา้น คือ 1. ดา้นวชิาการ 2. ดา้น
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ี 3. ดา้นกิจการนกัเรียน  4. ดา้นงานแนะแนว 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการ
หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence : IOC) ผูว้จิยัไดน้ าแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความ
สมบูรณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน  โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00 และหาค่าความเช่ือมัน่ใชสู้ตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficeint) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  คือ 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  2. เน้ือหาท่ีจะท าวจิยั  3. ขอ้เสนอแนะเป็น
ค าถามปลายเปิด 

ผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 245 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยอยูใ่นระดบัชั้น ม.4 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัชั้น ม.6 และ ม.5 ตามล าดบั 
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์            
ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 



 3.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ดา้นการศึกษา โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ระดบั .05  และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ รายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  
ดงัน้ี 
 3.1 การใหบ้ริการดา้นงานวชิาการ  พบวา่  นกัเรียนเพศชาย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ           
ดา้นงานวชิาการ สูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง 
 3.2 การใหบ้ริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ี พบวา่  นกัเรียนเพศชาย มีความ    
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ีสูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง 
 3.3 การใหบ้ริการดา้นกิจการนกัเรียน พบวา่  นกัเรียนเพศชาย มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ดา้นกิจการนกัเรียน สูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง 
 3.4 การใหบ้ริการดา้นงานแนะแนว  พบวา่  นกัเรียนเพศชาย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดา้นงานแนะแนว สูงกวา่นกัเรียนเพศหญิง 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให ้
บริการดา้นการศึกษา ในภาพรวมมีความแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัน้ี 
  4.1 การใหบ้ริการดา้นงานวชิาการ  พบวา่  นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการดา้นงานวชิาการ แตกต่างกนั 
  4.2  การใหบ้ริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ี พบวา่  พบวา่  นกัเรียนท่ีมี
ระดบัชั้นต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ีแตกต่างกนั
  4.3 การใหบ้ริการดา้นกิจการนกัเรียน พบวา่  นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อ 
การใหบ้ริการดา้นกิจการนกัเรียน แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 
 1. การแสดงความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภท่ี์
มีต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในดา้นแนะแนว
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นวิชาการ รองลงมา คือ ดา้นกิจการนกัเรียน  และอนัดบัสุดทา้ย คือ                  
ดา้นประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร เทคโนโลย ี ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี 
 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นงานแนะแนว โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบั             
ปานกลาง  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ มีการใหบ้ริการดา้นการแนะแนวการศึกษาและการใชชี้วติแก่
นกัเรียน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ นกัเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานครอบครัวยากจนไปจนถึง          
ปานกลาง  บางส่วนมีปัญหาครอบครัวให้ตอ้งกงัวล  หลายคร้ังนกัเรียนจึงตอ้งแบกรับภาระทั้งงานบา้นและ
งานท่ีโรงเรียน เม่ือครูและเจา้หนา้ท่ีในงานแนะแนวใหค้วามส าคญัส่งเสริม และแนะน าการศึกษา  และการ
ใชชี้วติให ้ นกัเรียนจึงเกิดความพึงพอใจท่ีไดรั้บค าแนะน าท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติของนกัเรียนเอง 



สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรา ศรีสัจจงั (2549) ไดก้ล่าวถึง การบริหารจดัการและการด าเนินงานของ            
งานแนะแนววา่ ตอ้งครอบคลุมและใหค้วามใส่ใจกบัความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการงานแนะแนว 
 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  คือ  ดา้นประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ี                           
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เทคโนโลย ีโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  มีการประกาศ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
ผา่นป้ายประกาศหรือสถานท่ีท่ีจดัไว ้ เพราะโรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากตน้สังกดัอยา่งจ ากดัและตอ้งมี
การจดัสรรงบประมาณใหก้ารบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย  และเน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั ท่ีจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ผา่นเครือข่ายนั้นมีราคาสูง  ขาดแคลน
งบประมาณจากตน้สังกดัและการสนบัสนุนจากแหล่งงบประมาณอ่ืน  
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์
อุปถมัภ ์จ  าแนกตามเพศ  พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น  นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ               
การใหบ้ริการดา้นการศึกษา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กงัสดาร แตงนอ้ย (2555)  ไดก้ล่าววา่ แต่ละเพศมีความสนใจและช่ืนชอบใน
กิจกรรมต่างกนั ยอ่มท าใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองนั้น ๆ แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะถึงแมใ้นปัจจุบนั            
เพศหญิงและเพศชายมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัมากข้ึน แต่ระบบความคิด  ความรู้สึก ความคิดเห็นของ         
แต่ละเพศ ยงัมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด  เพศชายจะมีความละเอียดอ่อนนอ้ย  ไม่คาดหวงัหรือกงัวลใจ
กบัเร่ืองเล็กนอ้ย จึงท าใหพ้บวา่นกัเรียน เพศชายมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษาสูงกวา่
นกัเรียนเพศหญิง  
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุขมุนวพนัธ์
อุปถมัภท่ี์มีต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษา จ าแนกตามระดบัชั้น  พบวา่  โดยภาพรวมและรายดา้น                   
นกัเรียนท่ีระดบัชั้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นการศึกษาแตกต่างกนั               
อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ถึงแมน้กัเรียนท่ีอยูใ่นระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายจะมีช่วงอายท่ีุใกลเ้คียงกนั  แต่ก็สามารถมีความคิดเห็นและพึงพอใจต่อเร่ืองต่าง ๆ ได้
แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากบริบทต่าง ๆ เช่น ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ  ลกัษณะท่าทางของนกัเรียนท่ีไป
ใชบ้ริการ ซ่ึงอาจส่งผลต่อปฏิกิริยาโตต้อบกลบัของผูใ้ห้บริการไดเ้ช่นกนั 
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