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คำนำ 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี ้ยง ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา                

ของสถานศึกษา โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ        
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหาร และการ
จัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ในการบริหารและการจั ดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษาตามกระบวนการ บริหารงานของกลุ่มในโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็น ที่มีต่อการให้บริการ ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มโรงเรียน 

ทั้งนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป 
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 
ตามที่โรงเรียนบ้านแก่งเกลี ้ยง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความ    
พึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการ บริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการประเด็นการพิจารณาผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการ
บริหารงานของกลุ่มในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุม
ทุกภารกิจของกลุ่มนั้น 

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษา ให้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรอื่นในสถานศึกษาโดยขอให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖0 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตาม
ภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒  ความพึง
พอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษา ระดับประเมินความพึงพอใจ   
มี ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จึงได้สรุปรายงานผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖4 ได้กำหนดประเด็นการ
ประเมิน  ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้   ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการ
พิจารณาผลการประเมิน ความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มี
ต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มในโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาในครั้งนี้ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดกรศึกษาของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือนำผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นภารกิจหลัก ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
๒. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการ-สถานศึกษา และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงนำผลการดำเนินงานไปใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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บทที่ ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
นิยามและความหมาย 

ความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) หมายถึง พอใจชอบใจ 
พฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวน
กระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์ขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้วมนุษย์ย่อมได้รับความ
พึงพอใจใน สิ่งที่ตนต้องการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้ง การให้บริการ หมายถึง ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศกึษา 
องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้เกี ่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
หลักการความพึงพอใจการให้บริการ 

สืบเนื่องจากหลักการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการเป็นเป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการของ 
ผู้ขอรับบริการได้รับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาล 
เป็นสำคัญ จึงได้มีการกำหนดหลักการบริการงานคุณภาพ ๘ ประการ ดังนี้ 

หลักการที่ 1 องค์กรที่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused) 
หลักการที่ ๒ ความเป็นผู้นำ (Leadership) 
หลักการที่ ๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People) 
หลักการที่ ๔ การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach) 
หลักการที่ ๕ การบริหารเป็นระบu (System Approach to Management) 
หลักการที่ ๖ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
หลักการที่ ๗ การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision Making) 
หลักการที่ ๘ ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial Supplier 

     Relationship) 
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บทที่ ๓ 
วิธีการดำเนินการ 

 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อนำผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑00 คน ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษากำหนดขึ้นตามเงื ่อนไขที่โรงเรียนกำหนด ประกอบด้วย      
๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถาศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบปลายเปิด ชนิดเลือกตอบ 
(Check List) ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี ่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการ
ให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหรงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเป็น ค่าความถ่ี และ ร้อยละ 
เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ 
คำอธิบาย 
4 จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๓ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ ๗o ขึ้นไป 
๒ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ ๖0 ขึ้นไป 
๑ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป น้อยกว่าร้อยละ ๖0 
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บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอเสนอ ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 
การบริหารและจัด

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จำนวนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย (คน) 
ผู้บริหาร คร ู บุคลากร คณะกรรมการ 

สานศึกษา 
ผู้ปกครอง หมายเหตุ 

๑.ด้านวิชาการ 100 1 14 3 13 66  
๒.ด ้ านบร ิหารงาน
บุคคล 

100 1 14 3 13 66  

๓.ด้านงบประมาณ 100 1 14 3 13 66  
๔.ด้านบริหารทั่วไป 100 1 14 3 13 66  
รวม 400 4 56 12 52 264  
คิดเป็นร้อยละ 100 1.00 14.00 3.00 13.00 66.00  
 

จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษามีจำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ มีสัดส่วนที่น้อย
ที่สุด ครู จำนวน ๑๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๐๐ บุคลากร จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ผู้ปกครอง 
จำนวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐0 มีสัดส่วนที่มากที่สุด 
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ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตารางสรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

การบริหารและจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.ด้านวิชาการ 100 75 15 10   
๒.ด้านบริหารงานบุคคล 100 38 25 30 7  
๓.ด้านงบประมาณ 100 47 32 11   
๔.ด้านบริหารทั่วไป 100 42 36 17 5  
รวม 400 212 108 68 12  
คิดเป็นร้อยละ 100 53.00 27.00 17.00 3.00  
 

จากข้อมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า มีระดับความพึง
พอใจในเกณฑ์ระดับมากที่สุด จำนวน ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดรองลงมาเป็น
ระดับมาก จำนวน ๑๐๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๐๐ ระดับปานกลาง ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ๑๗.๐0 ระดับ
น้อย ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ตามลำดับ 
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บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
๑. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านวิชาการ รองลงมาเป็นด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป 
และด้านบริหารงานบุคคล ตามลำดับ 
2. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
และพิจารณาประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไปทุกด้าน 
 
การอภิปรายผล 
จากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 

๑. ด้านวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

๒. ด้านบริหารงานบุคคล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นให้แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่อย่างหลากหลายช่องทาง 

๓. ด้านงบประมาณ มีการสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ กรณีที่มีการแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านบริหารงานทั่วไป มีการประชุม ประสานงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน
กับสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่ยอมรับ
และมีความพึงพอใจในเชิงบวก ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ขั้นตอน และระยะเวลาดังนั้น 
จึงควรมีการส่งเสริมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  บุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำให้ได้รับทราบและ มีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินการ
ร่วมกัน 

 
 
 
 
 

 


