
 

 

 

 

 

                                    รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม 
           แบบสอบถามความพึงพอใจในการบรหิารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                        โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝ่ายวิทยา 
 
           ตามท่ีโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริหารและ การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจรับบริการของจัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕  โดยก าหนดประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 
๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน วิซาการ ด้านงบประมาณ ต้านการบริหารงานบุคคล และต้านการบริหารท่ัวไป ท่ีมีต่อผล
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของฝ่ายงานในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการ ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจในฝ่ายงานในโรงเรียน 
         ท้ังนี้โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝ่ายวิทยาได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโดยขอให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้ท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยก าหนดประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก  ต้าน ตังผลสรุปต่อไปนี้ 

            ผลสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ ศ. .๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝ่ายวิทยาโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30คนโดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

          ระดับคะแนน                 ช่วงคะแนน              ระดับความคิดเห็น 

                ๕                        4.50-5.00                  มากท่ีสุด 

                ๔                        3.50-4.49                  มาก 

                ๓                        2.50-3.49                  ปานกลาง 

                ๒                        1.50-2.49                  น้อย 

                ๑                        1.00-1.49                  น้อยท่ีสุด 



 

 
     การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๕ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 ข้อ                          ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม                                       ระดับ 

                                                                                              X         S.D.      แปลความ                                                                            

          ด้านการบริหารงานวิชาการ 

๑. การคัดเลือกและก าหนด หนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดท่ีน ามาใช้จัด         
    การศึกษา                                                                             4.36     0.93        มาก 
๒.  การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงาน                  
     (การให้การบ้าน/การท ารายงาน) ให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ                      4.4        0.62       มาก    
๓. การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา                   4.03      0.89       มาก 
๔. การน าส่ือ/เทคโนโลยีมีใช้ในการจัดการเรียนนการสอนเอื้อต่อการ             
    เรียนรู้ของผู้เรียน                                                                     4.43      0.50       มาก 
๕. การประสานงานขี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน          
    และผู้ปกครอง                                                                         4.63      0.56       มาก 
                                                                                          4.37      0.70      มาก 

                                                                                                

       ด้านงบประมาณ 

๑. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีน ามาใช้จัด                    
    การศึกษา                                                                             4.3         0.47       มาก 
๒. การน าทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา                   
    ของโรงเรียนอย่างเกิดผล                                                            4.66       0.48     มากท่ีสุด 
๓. การประสานงาน/ส่ือสารในในโครงการต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง กรณีท่ี              4.23       0.43     มาก 
    ผู้ปกครองต้อง ช าระจ าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น โครงการทัศนศึกษา 
    โครงการเข้าค ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาขาด 
๔. การบริการด้านการรับเงินค าาธรรมนียมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน               4.66       0.48    มากท่ีสุด 
๕. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก่ผู้เรียน                    4.2        0.41     มาก 
                                                                                               4.41      0.45    มาก 

      ด้านการบริหารงานบุคคล 

1. การสรรหาครูท่ีมีความพร้อมด้านการเรียนการสอน                              4.66        0.48                 
๒. การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน                                       4.66       0.48 
๓. มีอัตราก าลังครูเพียงพอ                                                               4               0 
๔. ครูปฏิบัติหน้าท่ีการสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา)           4.06        0.87 
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5 การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ๆ ของครู/บุคลากร                    4.4       0.50      มาก 
                                                                                             4.54     0.61     มากที่สุด 

                                     

ด้านบริหารท่ัวไป 

1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน                           4.23      0.43      มาก       

2. การดูแลต้านความสะอาดของอาคาร สถานท่ี                                     3.9        0.61     มาก 

3. บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม                                              4.7        0.47     มากท่ีสุด 

4. มีอาคารสถานท่ี ห้องประกอบการ เอื้อต่อการเรียนการสอน                    4.13      0.35     มาก 

๕. มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน                              4.7        0.46     มากท่ีสุด 

                                                                                               4.33       0.46    มาก 

                                                                                           4.41       0.55    มาก 

 

 

            จากตารางสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๓ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝ่ายวิทยาพบว่าโดย
ภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕'๖๓ โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝ่ายวิทยาในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.55) หรือคิดเป็นร้อยละ 75
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต้านการบริหารงานวิซาการ ในระดับมาก 
(X = 4.37, 5 D. = 0.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ผู้รับบริการมีดวามพึงพอใจด้านงบประมาณ ในระดับมาก
(X = 4.41 S.D. = 0.45) หรือคิดเป็นร้อยละ 75ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านการบริหารงานบุดคล ใน
ระดับมากท่ีสุด( X = 4.54, 5.D. = 0.61) หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้นบริหาร
ท่ัวไปในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.5 5) หรือคิดเป็นร้อยละ 75 


