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แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝายธุรการ-การเงิน (งานมินิมารท) โรงเรียนมารียอนุสรณ
************************************************************************
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูมารับบริการงานมินิมารท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานมินิมารท
ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 2.2, 2.3, 2.4
สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการงานดานการเติมเงิน
และการซื้อสินคา โรงเรียนมารียอนุสรณ จังหวัดบุรีรัมยปการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน
การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือการวิจัย ดังนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลใช คือ สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนตน
ผลการวิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจของผู ม ารั บ บริ ก ารงานด า นการเติ ม เงิ น และซื้ อ สิ น ค า
โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 พบวา
1. เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 52 จํานวน
26 คน เพศหญิงคิดเปนรอยละ 48 จํานวน 24 คน
2. เมื่ อ จํ า แนกตามอายุ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ อ ายุ น อ ยกว า 30 ป
รอยละ 36 จํานวน 18 คน อายุระหวาง 30-40 ป คิดเปนรอยละ 34 จํานวน 17 คน และอายุ 41 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30 จํานวน 15 คน ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมารับบริการงานดานการเติมเงินและซื้อสินคา
โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 พบวา โดยรวมเฉลี่ย 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย
0.3633 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ การ
ใหบริการ เกี่ยวกับงานเติมเงิน และการซื้อสินคา รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา (𝑋�=4.44) ระยะเวลา
ในการรั บ บริ การแต ล ะครั้ ง (𝑋�=4.34) เจาหนาที่พูดจาสุภ าพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปน กัน เอง
(𝑋�=4.30) ขั้นตอนและวิธีการใหบริการ ไมยุงยากซับซอน มีความคลองตัวในการทํางาน (𝑋�=4.30)
เจ า หน า ที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น เอาใจใส ใ นการให บ ริ ก าร ( 𝑋�=4.26) เจ า หน า ที่ แ ต ง กายสุ ภ าพ
เหมาะสมกับการทํางาน (𝑋�=4.20) เจาหนาที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี (𝑋�=4.16)
และเจาหนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดี (𝑋�=4.14) ตามลําดับ

2
การติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมารับบริการงานมินิมารท
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ใชเปนขอมูลในการบริหารการจัดการงานดานการบริการของสถานศึกษา
2. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูที่จะตองใชขอมูล
ตามความเหมาะสม
3. สถานศึกษาจะไดประโยชนจากการนําผลการวิจัยไปใชเปน เครื่องมือในการบริหาร
จัดการดานการบริการใหบรรลุตามเปาหมาย
สรุปความพึงพอใจของผูมารับบริการงานมินิมารท ปการศึกษา 2561 ดังตอไปนี้
สภาพ
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสําเร็จ
ที่
ผลการดําเนินงาน
ของโครงการ
บรรลุ ไมบรรลุ
จากการดําเนินการ เพื่อแจก
ความพึงพอใจของผูที่มารับบริการ
แบบสอบถามใหผูมารับบริการงาน
งานมิ นิ ม าร ท ป ก ารศึ ก ษา 2561
มินิมารท ปการศึกษา 2561 ในการ
คิดเปนรอยละ 80 หรือระดับความ
เก็บขอมูล เก็บรวบรวมแบบประเมิน
พึงพอใจในระดับมาก
1
√
และวิเคราะหขอมูลตามวิธีการวิจัย
สรุปผลการดําเนินการ
มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ
85.40 หรือระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก
สรุปผลในภาพรวม
จุ ดเด น ของการวิ จั ย ความพึ งพอใจของผู มารับ บริก ารงานมิ นิ มาร ท ปการศึก ษา 2561
พบวา ผูมารับบริการงานมินิมารท ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเปนอยางดี
และความพึงพอใจของผูมารับบริการงานมินิมารท อยูในระดับมาก
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ม ารั บ บริ ก ารงานมิ นิ ม าร ท
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการงานมินิมารท ของโรงเรียนมารียอนุสรณ
ปการศึกษา 2561 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามเพศ และอายุของผูมารับบริการงานดานการเติมเงินและการซื้อสินคา โรงเรียนมารียอนุสรณ ผล
การวิเคราะหขอมูลปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ และอายุของผูมารับบริการ
งานดานการเติมเงินและการซื้อสินคา โรงเรียนมารียอนุสรณ
ลําดับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
รอยละ (%)
1 เพศ
ชาย
26
52
หญิง
24
48
2

อายุ

นอยกวา 30 ป
18
36
30 – 40 ป
17
34
41 ปขึ้นไป
15
30
จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวนและคารอยละของ
กลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามเพศ และอายุข องผู มารับ บริการงานด านการเติมเงิน และการซื้อสิ น ค า
โรงเรียนมารียอนุสรณ สรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 52 จํานวน 26
คน เพศหญิงคิดเปนรอยละ 48 จํานวน 24 คน
เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุนอยกวา 30 ป รอยละ 36
จํานวน 18 คน อายุระหวาง 30-40 ป คิดเปนรอยละ 34 จํานวน 17 คน และอายุ 41 ปขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 30 จํานวน 15 คน ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความ
พึงพอใจผูมารับบริการงานดานการเติมเงินและการซื้อสินคา โรงเรียนมารียอนุสรณ ผลการวิเคราะห
ขอมูลปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของ
ผูมารับบริการงานดานการเติมเงินและการซื้อสินคา โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 ผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
คิดเปน
การแปลผล
ที่
รายการ
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
รอยละ
มาตรฐาน
1. การใหบริการเกี่ยวกับงานเติม
4.44
0.5406
88.80
มาก
เงินและการซื้อสินคารวดเร็ว
แมนยํา
2. ขั้นตอนและวิธีการใหบริการ
4.30
0.6468
86.00
มาก
ไมยุงยาก มีความคลองตัว
3. ระยะเวลาในการรับบริการ
4.34
0.6263
86.80
มาก
แตละครั้ง
4. เจาหนาที่มีความกระตือรือรน
4.26
0.5272
85.20
มาก
เอาใจใสในการใหบริการ
5. เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
4.30
0.6145
86.00
มาก
ยิ้มแยมแจมใส มีความเปน
กันเอง
6. เจาหนาที่สามารถแกปญหา
4.16
0.5841
83.20
มาก
ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
7. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
4.14
0.6704
82.80
มาก
คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดี
8. เจาหนาที่แตงกายสุภาพ
4.20
0.4949
84.00
มาก
เหมาะสมกับการทํางาน
ภาพโดยรวม
4.27
0.3633
85.40
มาก
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จากตาราง ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมารับบริการงานดานการเติมเงินและซื้อ
สินคา โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 พบวา โดยรวมเฉลี่ย 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 0.3633 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
การให บ ริ ก าร เกี่ ย วกั บ งานเติ ม เงิ น และการซื้อ สิ น ค า รวดเร็ ว ถูก ต อ ง และแมน ยํ า (𝑋�=4.44)
ระยะเวลาในการรับบริการแตละครั้ง (𝑋�=4.34) เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปน
กันเอง (𝑋�=4.30) ขั้นตอนและวิธีการใหบริการ ไมยุงยากซับซอน มีความคลองตัว ในการทํางาน
(𝑋�=4.30) เจาหนาที่มีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ (𝑋�=4.26) เจาหนาที่แตงกาย
สุภ าพ เหมาะสมกั บ การทํ า งาน ( 𝑋�=4.20) เจ าหน า ที่ ส ามารถแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได เ ป น อย า งดี
(𝑋�=4.16) และเจาหนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดี (𝑋�=4.14) ตามลําดับ

ภาคผนวก

แผนงานตามโครงสราง
ฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561

ลําดับที่ 7หนวยงาน มินิมารท
ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 2.2, 2.3, 2.4

วัตถุประสงค/เปาหมาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน
และสินคาอุปโภค-บริโภคแก
นักเรียน บุคลากรและผูปกครอง
2. เพื่อใหบริการจําหนายอุปกรณ
การเรียนและสินคาอุปโภคบริโภคแกนักเรียน บุคลากรและ
ผูปกครอง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝายธุรการการเงินเพื่อ
1.1.1 เตรียมแตงตั้งผูรับผิดชอบ
งาน
1.1.2 เตรียมประชุมชี้แจงการ
ดําเนินการ
1.1.2 เตรียมวางแผนจัดหา
อุปกรณการเรียนและสินคาอุปโภคและ
บริโภคแกนักเรียน
1.1.3 เตรียมสํารวจราคาและ
ดําเนินการจัดหา จัดซื้อ เพื่อเตรียม
จําหนายในมินิมารท
1.1.4 เตรียมจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

เม.ย.-61
เม.ย.-61
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง

15 พ.ค.61- 15
มี.ค.62

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

เปาหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระ
- ครู นั กเรี ย น ผู ป กครองและ งานรวม/โครงการ) (D : DO)
ชุมชนผูมาติดตอรับบริการ
2.1 จําหนายอุปกรณการเรียน สินคา
อุปโภคและบริโภคแกนักเรียน ครู บุคลากร
และผูปกครอง
เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.2 บริการเติมเงินใสบัตรประจําตัวแก
- ผูใชบริการไดรับความสะดวก นักเรียน ครู บุคลากร และผูปกครอง
ในการใหบริการดานการเติมเงิน
2.3 จําหนายเครื่องแบบนักเรียน
และการซื้อสินคาภายใน
2.4 จัดเตรียมอุปกรณการเรียน
สถานศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ป
2.5 แจกอุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
ใหนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ป ภาค
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
- รอยละ 80 ของผูใชบริการ
2.6 แจกอุปกรณการเรียน ใหนักเรียน
ไดรับความสะดวกในการ
โครงการเรียนฟรี 15 ป ภาคเรียนที่ 2 ป
ใหบริการดานการเติมเงินและ
การศึกษา 2561
การซื้อสินคาภายในสถานศึกษา
2.7 จัดเตรียมเอกสารแบบสอบถาม
เครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ป
เครื่องมือการติดตาม :
ปการศึกษา 2562
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
2.8 จัดซื้ออุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน ปการศึกษา 2562
2.9 ตรวจสอบขอมูลสินคาจากเครื่อง
2.10 ตรวจสอบขอมูล การลงรับสินคา
และการปรับปรุงสินคา พรอมประมวลผล
2.11 ตรวจสอบยอดเติมเงินในแตละวัน
ใหครบถวน
2.12 สรุปรายงานยอดขายในแตละ
สัปดาห

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

1พ.ค.61 - 30เม.ย.
62
15พ.ค.61 -30เม.ย.
62
1 เม.ย.61 - 31
พ.ค.61
1 - 11 พ.ค. 2561
15 - 25 พ.ค.
2561

29 ต.ค.61 - 9
พ.ย.61
19 พ.ย.61- 21
ธ.ค.61
7 - 10 ม.ค. 2562
รายสัปดาห
รายสัปดาห
ทุกวัน

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.13 ตรวจเช็คสินคาคงเหลือในระบบ
และการปรับปรุงสินคา ใหตรงกับยอด
ปจจุบันในแตละวันพรอมประมวลผล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน
3.2 ตรวจสอบรายการสินคาคงเหลือ
จากเครื่อง
3.3 ตรวจสอบนับสต็อกสินคาใหตรง
กับยอดคงเหลือ
3.4 ปรับปรุง แกไขการดําเนินงานตาม
แผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึง
พอใจ
4.2 ปรับปรุงรายการสินคาใหตรงกับ
ยอดสินคาในแตละวันพรอมประมวลผล
4.3 รายงานสรุปยอดขายจากเครื่อง
4.4 สรุปผล รายงาน งานมินิมารท ให
หัวหนาฝายธุรการ - การเงิน เพื่อนํามา
พัฒนาตอไป

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
รายสัปดาห
ทุกวัน

ทุกเดือน
รายสัปดาห
รายสัปดาห
ทุกเดือน

1 มี.ค.62 - 10
เม.ย.62
ทุกวัน
รายสัปดาห
มี.ค.-62

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน มินิมารท งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน
ลําดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
75
8
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030 700
3
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

(สามพันสี่รอยบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท
600
2,100
700

3,400

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน3,400บาท งบจัดหา..........................................บาท

ผูเสนอ

ผูพิจารณา

(นางสาวพัชริดา ประทุมป)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานมินิมารทผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

ส.ต

หมาย
เหตุ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการงานมินิมารท
ปการศึกษา 2561

