
ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ  
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6  
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
  ๒. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร 
จัดการตลอดจนการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑. ขอบเขตด้านประชากรที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน  
 ๒. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไปของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองบัว  
 ๒. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการตลอดจนการให้บริการต่างๆ ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 

 
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้  
๒.๑ ประชากรกลุ่มตัวอยา่ง  
 จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจในครั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวจำนวน 3๐ คน  
๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ต่อการให้บริการของ เป็นแบบตรวจรายการมีลักษณะ(Check list) ซึ่ง แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ  
 ๑) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ  
 ๒) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก  
๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียน  
            ดำเนินการโดยการจัดส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ นักเรียน ผู้ปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาในสังกัดในส่วนของคณะกรรมการ
นักเรียน สถานศึกษาฯผู้ปกครอง โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจ ด้านการบริหารและจัดการศึกษา จำนวน 3๐ ชุด  
๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ นักเรียน ผู้ปกครองโดยให้สถิติ
ความถี่ร้อยละและนำเสนอรูปแบบตาราง  
๒.๔ เกณฑ์การให้คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 คะแนน ๕ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
 คะแนน ๔ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมาก  
 คะแนน ๓ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
 คะแนน ๒ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อย  
 คะแนน ๑ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
 การแปลค่าความหมายโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและนำค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง มีระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึง มีระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง มีระดับมาก 
๒.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑. ร้อยละ (Percentage)  
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 



๒.๗ ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ขั้นวางแผน (Plan)  
 - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 - ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 - ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม  
 - ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
ขั้นดำเนินการ (Do)  
 - จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนักเรียนให้แก่ ผู้ปกครอง โรงเรียนชุมชน 
บ้านหนองบัวโดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน งบประมาณ  
ด้านวิชาการ ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป  
 - จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามแจ้ง นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือกรอกแบบสอบถาม  
 - เก็บรวบรวมแบบสำรวจที่กรอกแล้ว  
ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check)  
 - วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ  
 - สรุปรายงานผลความพึงพอใจ เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา  
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)  
 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานบริการต่อไป  
๒.๘ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย  
 - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 - สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย  
 - นำเครื่องมือที่สร้างแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
 - นำเครื่องมือปรับปรุงวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข  
 - แจกแบบสำรวจให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมแบบสำรวจ  
 - วิเคราะห์และอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

 
 การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ 
 ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนชุมชน 
บ้านหนองบัว ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนักเรียน 
ผู้ปกครอง ของโรงเรียน  
 จากการตอบแบบสอบถามท่ีตอบทั้งหมด 3๐ คน ผลการวิเคราะห์ด้านวิชาด้านงบประมาณ  
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปในตอนที่ ๑ แบบ แสดงตารางดังต่อไปนี้ 
 

 
การบริหารและการจัด

การศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 

 
 

 
จำนวน

แบบสอบถาม 
(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ 

(คน*คะแนน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับ

มากขึน้ไป 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด จำนวน คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  30 - - 6 16 120 136 91 
2. ด้านงบประมาณ 30 - - 9 24 105 129 86 
3. ด้านบริหารงานบุคคล 30 - - 6 16 120 136 91 
4. ด้านบริหารงานทั่วไป 30 - - 6 20 115 135 90 

รวม 120   27 76 460 536 90.25 
คิดเป็นร้อยละ 100   22.5 63.33 445.33 446.67 90.25 

 
 จากตารางพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารจัดการของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
ตามกระบวนการ บริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้าน
บริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจ ด้านวิชาการในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 91 มีความพึงพอใจ ด้านงบประมาณ
ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 86 มีความพึงพอใจด้านงานบุคคลในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 91 และความพึง
พอใจด้านบริหารงานทั่วไปมากขึ้นไประดับร้อยละ 90 ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ในภาพรวมตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบริการงาน บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ 90.25 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
สรุปและอภิปราย 

 
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวเนินการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานนักเรียนผู้ปกครองจำนวน 3๐ คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ประกอบด้วย ความพึงพอใจในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคลและบริหารงานทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check( List)  
 จากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ตามกระบวนการ
บริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณนบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ปรากฏว่า 
ความพึงพอใจด้านวิชาการในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 91 มีความ พึงพอใจด้านงบประมาณในระดับมากขึ้นไป 
ร้อยละ 86 มีความพึงพอใจด้านงานบุคคลในระดับมาก ขึ้นไปร้อยละ 91 และความพึงพอใจด้านบริหารงาน
ทั่วไป ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ  90 
 ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในภาพรวม 
ตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการงบประมาณ ด้านงาน บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงาน
ทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านบริหารงานวิชาการ 
๑. การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน / 
แบบฝึกหัดที่การศึกษา  

20 4 3    

2. การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและ
มอบหมายงาน (การให้การบ้านให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ/
การทำงาน) 

25 4 -    

3. ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการการศึกษา/วัดผล/การ
จัดการสอบ 

25 4 -    

4. เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ 
การสื่อสาร การเรียนรู้ของผู้เรียน 

20 4 3    

5. การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

30 - -    

รวม 120 16 6    
ด้านงบประมาณ 

6. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
นำมาใช้ (การลงทุนทางการศึกษา) 

15 8 -    

7. งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนำ
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดผล 

20 4 3    

8. สื่อสารในโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกรณีท่ีผู้ปกครอง
ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น โครงการทัศนศึกษา เข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

25 - 3    

9. การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียน 

20 4 3    

10. การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน 
(ทุนการศึกษา)  

25 4 -    

รวม 105 24 9    
ด้านบริหารงานบุคคล 

11. การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน 25 - -    
12. การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน 25 - -    

 



 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านงบประมาณ 
13. มีอัตรากำลังเพียงพอ 20 4 3    
14. (สอนเต็มเวลา/ตรงเวลา) ครูปฏิบัติหน้าที่การสอน
เต็มความสามารถ  

25 4 -    

15. การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ๆ ของครู
และบุคลากร 

25 4 3    

รวม 120 16 6    
ด้านบริหารทั่วไป 

16. ประชาสัมพันธ์ข่าวข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 15 8 3    
17. การดูแลความสะอาดของอาคาร สถานที่ 20 4 -    
18. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น 25 4 -    
19. มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอ้ือต่อการเรียน
การสอน  

25 4 3    

20. มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 30 - -    
รวม 115 20 6    

 
 


