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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ  

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการให้บริการของ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและการจัดการตาม
กระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารทั่วไป 
อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้นและนำผลการ
สอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานและเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
ตามลำดับ  

ในการนี้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ข้อมูลข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์ คือ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งมั่น
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางเขน พัฒนาระบบคุณภาพการทำงานด้วยการนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 2008 มาใช้ในการ
พัฒนาระบบการทำงานเพื ่อเป็นการชี ้ถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการให้บริการของ
หน่วยงานภายในสถานศึกษา 

จากแนวทางข้างต้นเมื ่อพิจารณาการบริหารการศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง    
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู ้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา      
และประชาชน เพ่ือให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารบุคลากรที่
สนใจและงานที่เกี่ยวข้องแนะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหารจัดการ

ตลอดจนการให้บริการต่างๆของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ประชาชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 
2. ขอบเขตเนื้อหาศึกษาความพึงพอใจการให้บริการจากการศึกษาด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้าน

บริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่มีคุณภาพต่อการให้บริการของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
2. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการ

จัดการตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาก
ขึ้น 

 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

2.1 วิธีการดำเนินงาน  
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ดำเนินการดังนี้  
2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั ้งนี้ได้แก่  ผู ้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  
2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีต่อการ

ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จำนวน 1 ฉบับมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check List) ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด (Open End) โดยสอบถาม
ความพึงพอใจตามรายการประเมินดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการให้บริการ  
2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  

ดำเนินการสร้างแบบสอบถามให้ Google form  
2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติความถี่ร้อยละและนำเสนอในตาราง  
ประกอบการพรรณนาแบบเรียงความ  
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
นำเสนอในตารางประกอบการพัฒนาแบบเรียงความ  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นคำถามปลายเปิดใช้การสรุปความพัฒนาแบบความเรียง  
2.5 การเกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ำหนัก

คะแนนดังนี้  
คะแนน 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
คะแนน 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก  
คะแนน 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
คะแนน 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย  
คะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 



แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้น
นำค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 ถึง 1.49  หมายถึงมีระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 ถึง 2.49  หมายถึงมีระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49  หมายถึงมีระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 ถึง 4.49  หมายถึงมีระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 ถึง 5.00  หมายถึงมีระดับมากท่ีสุด  
2.2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ร้อยละ percent  
2. ค่าเฉลี่ย dismiss mean  
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation  
1. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.1 ขั้นวางแผน (Plan)  
1.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  
1.1.2 ศึกษาเอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.1.3 ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม  
1.1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง  
1.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
1.2.1 จัดทำแบบความสำเร็จ ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการ

ศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล   
โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้านได้แก่ด้านงบประมาณด้านวิชาการด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป  

1.2.2 จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกรอก
แบบสอบถาม  

1.2.3 ส่งแบบสอบถามลงใน Google Form   
1.3 ขั้นประเมินตรวจสอบเช็ค  
1.3.1 วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการให้บริการ  
1.3.2 สรุปรายงานผลความพึงพอใจเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
1.4 ขั้นตอนปรับปรุงพัฒนา (Action)  
นำผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ  

การสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่       
ด้านวิชาการด้านบริหารงาน ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ดำเนินการโดยใช้แบบสอบผ่าน google form ถามผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียปรากฏ 
ดังนี้  

ตอนที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
ผู้ปกครอง 195 62 
นักเรียน 55 18 

บุคลากรทางการศึกษา 45 14 
อ่ืน ๆ 18 6 

 
จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้  
1. ผู้ปกครอง จำนวน 195 คน คิดเป็น ร้อยละ 62 
2. นักเรียน จำนวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 18 
3. บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 14 
4. อ่ืน ๆ จำนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 6 
 
ตอนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจ  

ตารางการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วยความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและ
การจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ดังแสดงใน
ตารางดังนี้ 
การบริหารและการจัด

การศึกษา 
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ

(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป  

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 จำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

1.ด้านวิชาการ 313 0 2 9 78 224 302 96 

 



การบริหารและการ
จัดการศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ

(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป  

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 จำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

2.ด้านงบประมาณ 313 0 4 8 88 213 301 96 

3.ด้านบริหารงาน
บุคคล 

313 0 3 10 85 215 300 95 

4.ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

313 0 4 8 84 217 301 96 

รวม  0 13 35 335 869 - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 0 1 3 27 69 301 96 

 
จากตารางพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

บางเขน ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ           
และด้านบริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 27 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 3 เรียงตามลำดับ  

ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 
บางเขน 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปและอภิปรายผล 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จำนวน 313 คน ขอบเขตเนื้อหา
ของความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ประกอบด้วยความพึง
พอใจในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
รายการ (Check List) ผ่าน google form 

จากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงาน
ทั่วไปได้แสดงในตารางดังนี้  

ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจบริหารการจัดการศึกษาของ โรงเร ียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน              
ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและด้านบริหารงาน
ทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 27 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 3 เรียงตามลำดับ 

ดังนั ้นระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการที ่มีต่อการบริหารการบริการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ด ้านวิชาการ ด้านงบประมาณ               
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96              

ข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
72.5 จำนวน 227 คนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.9 จำนวน 78 คน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น     
ร้อยละ 2.8 จำนวน 9 คน  

ข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคลพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 68.1 จำนวน 213 คนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.1 จำนวน 88 คน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น     
ร้อยละ 2.8 จำนวน 9 คน 

ข้อที่ 3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.7 
จำนวน 215 คนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.1 จำนวน 88 คน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 2.8 
จำนวน 9 คน 

ข้อที่ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไปพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น   
ร้อยละ 69.3 จำนวน 217 คนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.8 จำนวน 84 คน อยู่ในระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 2.5 จำนวน 8 คน 
 


