
 

  รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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คํานํา 

 

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา               
ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  โดยกําหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหาร 
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ตามกระบวนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ 
ของโรงเรียบ้านปรือใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ 
ของฝ่าย/งานต่างๆโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  ทั้งนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนบ้าน เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้าน     
ปรือใหญ่  โดยกําหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน 
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการ 
จัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัด การศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ตามกระบวนการบริหารงานของฝ่าย/งานต่างๆ โรงเรียน      
บ้านปรือใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ 
ของโรงเรียน (แบบสอบถามออนไลน์) นั้น 

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ได้ขอความร่วมมือชุมชนและหมู่บ้านในและนอกเขตบริการให้ดําเนินการ 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องผู้นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
โดยขอให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน        
บ้านปรือใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ       
ของ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ โดยกําหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัด 
การศึกษารวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

บัดนี้ การด าเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โรงเรียนบ้านปรือใหญ่จึงได้สรุปรายงานผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
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บทท่ี ๑  

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลได้กําหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตาม   

ภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ตามกระบวนการบริหาร 
งานของกลุ่มในโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมิน ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ  
ครอบคลุมทุกภารกิจของของฝ่าย/งานต่างๆโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จึงได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ        
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ขึ้นมาในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
2. เพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
2. ขอบเขตด้านประชากร ผู้นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้ส อน 

และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ 

ศึกษาของโรงเรียน 
2. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ นําผลการดําเนินงานไปใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและการ 

จดัการศึกษาของโรงเรียน 
 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

นิยามและความหมาย 
ความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543 : 775) หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย 
หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์ขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจใน 
สิ่งที่ตนต้องการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง 
หลักการความพึงพอใจการให้บริการ หมายถงึ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
องค์คณะบุคคลผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  

สืบเนื่องจากหลักการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการเป็นเป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการของ            
ผู้ขอรับบริการได้รับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาล 
เป็นสําคัญ จึงได้มีการกําหนดหลักการบริการงานคุณภาพ 8 ประการ ดังนี้  

หลักการที่ 1 องค์กรที่ให้ความสําคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused)  
หลักการที่ 2 ความเป็นผู้นํา(Leadership)  
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)  
หลักการที่ 4 การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach)  
หลักการที่ 5 การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management)  
หลักการที่ 6 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  
หลักการที่ 7 การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)  
หลักการที่ 8 ความสัมพันธ์กับผู้ขํายเพ่ือประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial Supplier 

Relationship) 
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บทท่ี 3  
วิธีการดาํเนินการ 

 
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จึงได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 
โดยมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือ  ศึกษาความพึงพอใจ ในการบริหารและการจัดการ ศึกษาของ โ รง เ รี ยน
และเพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการ 
บริหารและการจัดการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132 คน ตามเงื่อนไขทีส่ํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครือ่งมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของ 
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษากําหนดขึ้นตามเงื่อนไขท่ีสํานักงาน คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้นําชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบ ปลายเปิดชนิดเลือกตอบ 
(Check List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการ ให้บริการ      
ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเป็น ค่าความถี่ ร้อยละ 

 
เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  
คําอธิบาย 

5 จํานวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
4 จํานวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมาก  ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
3 จํานวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
2 จํานวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับน้อย  ตั้งแต่ร้อยละ 40 ข ึ้นไป 
1 จํานวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  น้อยกว่าร้อยละ 30 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 1 ข้อมูลผลการตอบความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านวิชาการ 
 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 67 42 23   
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา

แห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา 
63 45 24   

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตาม
บริบทของสถานศึกษา 

64 45 23   

4 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

73 36 23   

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

67 43 21   

6 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลายและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

66 45 21   

7 การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

65 43 24   

8 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาท าวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

68 39 25   

9 การสงเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

70 43 19   

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบเครือข่าย 

70 36 24   
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ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการตอบความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 68 30 34   
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/

กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 
66 40 26   

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี 
และพัสดุอย่างชัดเจน 

71 36 25   

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

67 38 27   

5 การนิเทศ ก ากับติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา 

67 38 27   

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

63 39 30   

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าในการรายงานผลการเบิก
จ่างบประมาณแก่สถานศึกษา 

65 34 33   

8 การน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 72 33 27   
9 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ

ประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
68 32 32   

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
โรงเรียน 

69 34 29   
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ตารางที่ 3 ข้อมูลผลการตอบ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ  
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา 

67 42 23   

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายสภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

67 38 27   

3 การจัดสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

67 39 26   

4 การจัดท าแผน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 

68 34 30   

5 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

70 31 31   
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ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการตอบ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ  
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านการบริหารทั่วไป 

 

 

 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและ
รวดเร็ว 

66 42 24   

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

71 38 23   

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง 

68 34 30   

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน 

69 40 23   

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบสะอาด ถูกสุขลักษณะใน
โรงเรียน 

70 42 20   

6 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

66 40 26   

7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

65 40 27   

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความ
ต้องการที่จ าเป็น 

68 38 26   

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

66 41 25   

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

70 34 29   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ตารางที่ 5  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการ              

ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  มีจํานวน  132 คน 
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 65.91 มีสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาเป็น คร ูจํานวน 
25 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.94  ผู้บริหาร จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 ผู้นําชุมชน จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.79  ตามลําดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 และ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย(คน) 
ผู้บริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้ปกครอง ผู้น า
ชุมชน 

คร ู ผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ 

1. ด้านวิชาการ 132 9 3 87 5 25 3 
2. ด้านบริหารงาน
บุคคล 

132 9 3 87 5 25 3 

3. ด้านงบประมาณ 132 9 3 87 5 25 3 
4. ด้านบริหารทั่วไป 132 9 3 87 5 25 3 

คิดเป็นร้อยละ 100 6.82 2.27 65.91 3.79 18.94 2.27 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  
ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ดังนี้ 

 
จากข้อมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ พบว่า 

มีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ระดับมากที่สุด จํานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 50.19 เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด 
รองลงมาเป็น ระดับมาก จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87 และระดับปานกลาง จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.94 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป จํานวน 428 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.06 ของในแต่ละประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
บ้านปรือใหญ่ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย(คน) หมายเหตุ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 132 0 0 24 41 67 25 

2. ด้านบริหารงานบุคคล 132 0 0 27 40 65 25 

3. ด้านงบประมาณ 132 0 0 24 41 67 25 

4. ด้านบริหารทั่วไป 132 0 0 25 41 66 25 

รวม 528 0 0 100 163 265 100 

คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 18.94 30.87 50.19 100 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จํานวน 528 คน 
โดยมีระดับท่ีเป็นเกณฑ์ค่าสูงสุด คือ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารงานบุคคล 
ตามลําดับ 

2. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และพิจารณาประเด็นการประเมินความพึงพอใจตาม 
ภารกิจหลัก 4 ด้าน เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกด้าน การอภิปรายผล 
จากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1) ด้านวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาและโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2) ด้านบริหารงานบุคคล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่มีความจําเป็น 
ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อยางหลากหลายช่องทาง 

3) ด้านงบประมาณ มีการสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ กรณีที่มี 
การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

4) ด้านบริหารทั่วไป มีการประชุม ประสานงาน และบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง 
สถานศึกษาและโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบสอบถามออนไลน์(Questionnaire Online) 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

 
ค าชี้แจง  

 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริหาร  
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
พ.ศ.2565 โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 
ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
  2. ระดับความประเมินพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
  3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับ 
ความคิดเห็นของท่าน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

    ผู้บริหาร 
    คณะกรรมการสถานศึกษา 

   คร ู
   ผู้น าชุมชน 

     ผู้ปกครอง 
     อ่ืนๆ.......โปรดระบุ 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการ

ศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา 
     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิตสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบ
คลุมทุกกลุ่มสาระ 

     

14 



 

6 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล
ที่หลากหลายและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาท าวิจัยและ
น าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

     

9 การสงเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

 
ข้อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/

กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 
     

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี 
และพัสดุอย่างชัดเจน 

     

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     

5 การนิเทศ ก ากับติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา 

     

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

     

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าในการรายงานผลการเบิก
จ่างบประมาณแก่สถานศึกษา 

     

8 การน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน      
9 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ

ประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
โรงเรียน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

16 



 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ 
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านบริหารงานบุคคล 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายสภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

     

3 การจัดสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดท าแผน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 

     

5 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ  
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ด้านการบริหารทั่วไป 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... ............
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

ข้อ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษา
และต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลาย
ช่องทาง 

     

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน 

     

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบสะอาด ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน 

     

6 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรง
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความ
ต้องการที่จ าเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
บุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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