
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ 

ของโรงเรียนบานชุมแสง ตามโครงสรางการบริหารงาน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

……………………………………………………. 

 

1. ความเปนมา  

โรงเรียนบานชุมแสง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการทบทวนปรับปรุง

และพัฒนามาตรฐานโรงเรียน ในปงบประมาณ 2563 ต้ังแต เดือน ตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 

ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และบทบาทภารกิจของโรงเรียนบานชุมแสงในปจจุบัน รวมท้ังเพื่อใหโรงเรียนบาน

ชุมแสงไดใชประเมินตนเองในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน โรงเรียนบานชุมแสงได

ตระหนักถึงความสำคัญของผูรับบริการ และการสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ ซึง่ถือเปนความจำเปนท่ี

ตองมีการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อเรียนรูความตองการและวิธีการสรางความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ เพื่อนำมาใชในการสงเสริมสนับสนุนใหการบริหารการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

โดยรวม 

ดังนั้น เพื่อใหทราบผลการดำเนินงาน โรงเรียนบานชุมแสง จึงไดจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ในการบริหารงานตามโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการงานดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปของโรงเรียนบานชุมแสงข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อตองการทราบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ตอการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนบานชุมแสง 

2.2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย นำมาปรับปรุง

พัฒนาในการดำเนินงานของโรงเรียนบานชุมแสง  

2.3 นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบานชุมแสงใหสาธารณะชนและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

  



3. ขอบเขตของการประเมิน  

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย จำนวน 100 คน ประกอบดวย  

- ผูบริหาร  

- คร ู 

- บุคลากร  

- ผูปกครอง  

- คณะกรรมการสถานศึกษา  

4. วิธกีารดำเนินการประเมินความพึงพอใจ  

สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียในการบริหารงานตามโครงสรางและ

กระบวนการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไปของ

โรงเรียนบานชุมแสง มีวิธีดำเนินการดังนี ้

1. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ท่ีมีตอโรงเรียนบานชุมแสง 

จำนวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  

(Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอการบริหารจัดการ และ 

การใหบริการของโรงเรียนบานชุมแสง ตามโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการงานดานวชิาการ ดาน

งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป (สอบถาม ดานงานวิชาการ 10 ขอ ดาน

งบประมาณ 7 ขอ ดานบริหารงานบุคคล 5 ขอ ดานบริหารท่ัวไป 7 ขอ)  

แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของ Likert โดยกำหนดระดับความพึงพอใจ คือ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 4 หมายถึง พึงพอใจ

มาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจนอย และ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด 

2. สงแบบสอบถามความพึงพอใจ ถึงผูรับบริการ ในปงบประมาณ 2563 ซึ่งมจีำนวน 100 คน เก็บ

รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน และนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ  

3. นำแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ ดวยคารอยละ (%)  

ผลการดำเนินงาน 

1. จากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ในปงบประมาณ 2563 จำนวน 100 ฉบับ มีผูตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนสมบูรณ และ โรงเรียนบานชุมแสง เก็บกลับคืนมาได จำนวน 100 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 100  



2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอการบริหารจัดการตาม 

โครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการงาน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ 

และ ดานบริหารท่ัวไป ปรากฏดังนี้ ( n = 100 )  

2.1 จำนวนคนและคาเฉล่ียของผูรับบริการ ท่ีมีความพึงพอใจต้ังแตระดับมากท่ีสุดถึงนอย 

ท่ีสุด แยกเปนรายดาน ดังนี ้

2.2 จำนวนรอยละของผูรับบริการ ท่ีมีความพึงพอใจต้ังแตระดับมากท่ีสุดจนถึงระดับนอย 

ท่ีสุดในภาพรวม และภาพรวมรายดาน  

ประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ระดับความพึงพอใจ (คน) 
นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1. ดานวิชาการ 100 - - 2 69 29 
2. ดานงบประมาณ 100 - - 4 69 27 
3. ดานบริหารงาน
บุคคล 

100 - - 3 69 28 

4. ดานบริหารท่ัวไป 100 - - 4 69 27 
3. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอการบริหำรจัดการ

และการ บริการของโรงเรยีนบานชุมแสง จำนวนและรอยละของผูรับบริการฯ ท่ีมีความพึงพอใจต้ังแต

ระดับมากข้ึนไป ในภาพรวมและภาพรวมรายดาน  

3.1 ดานบริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป 

ปรากฎดังนี้ (n = 100)  

ประเด็นการประเมิน 
จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

ผูตอบแบบสอบถาม
พึงพอใจต้ังแตระดับ

มากข้ึนไป (คน) 

พงึพอใจต้ังแตระดับ
มากข้ึนไป (%) 

1. ดานวิชาการ 100 98 98.00 
2. ดานงบประมาณ 100 96 96.00 
3. ดานบริหารงานบุคคล 100 97 97.00 
4. ดานบริหารท่ัวไป 100 96 96.00 

ภาพรวม 100 96.75 96.75 
 

  



สรุปผลการประเมิน  

โรงเรียนบานชุมแสง มีผลการดำเนินการตามประเด็นการพจิารณา ดังตอไปนี้  

1. จำนวนผูตอบแบบสอบถาม ของจำนวนผูรับบริการและมีสวนไดเสีย จากผูรับบริการ  

100 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน คิดเปน รอยละ 100  

2. จำนวนผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดเสีย ท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน มีความพึง 

พอใจ ในด้ำนงำนวิชำการ ด้ำนงบประมาณ ดานบริหารงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป ของ

โรงเรียน บานชุมแสง ในระดับมากข้ึนไป จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 96.75 


