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คำนำ  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีภารกิจการดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนา การศึกษาและ แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีในแต่ละปี ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ,  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดสุโขทัย โดยมีแนวทางการให้บริการ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่ครอบคลุมการให้บริการทั้ง 6  ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงาน 
บุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานกิจการนักเรียนและ ด้านบริหารแผนงาน
และงานประกันคุณภาพภายใน  ที ่ม ีผลต่อสัมฤทธิผลการบริหารโดยตรงและยังส่งผลต่อการพัฒนาในด้าน 
การจัดการศึกษาต่อผู ้ร ับบร ิการ ในช ุมชนและผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย รวมทั ้งการให้บร ิการของ สถานศ ึกษา 
ตามกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน เสมอภาค เท่าเทียม โดยใช้แบบสอบถาม  
เพื ่อประเมินความพึงพอใจที ่ครอบคลุมทุกภารกิจการให้บริการของ โรงเร ียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

การจัดทำรายงานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาต่อไป  

 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ  

หลักการและเหตุผล  
         โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีภารกิจการดำเนินงาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี   ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจังหวัดสุโขทัย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยกำหนดแนวทางการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่ครอบคลุมการให้บริการทั้ง  6  ด้าน  คือ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานกิจการ
นักเรียนและ ด้านบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน   ที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการบริหารและการ 
จัดการศึกษาต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ 
แบบสอบถามเพื่อประเมิน ความพึงพอใจที่ครอบคลุมทุกภารกจิการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ขอบเขตการศึกษา  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   ภารกิจ 6  ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ด้านบรหิารงานกิจการนักเรียนและ ด้านบริหาร
แผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน    
2. ขอบเขตด้านประชากร  

 เป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  

ประโยชนที่คาดวา่จะได้รับ  
1. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจเพื่อประกอบการบริหาร 

และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยานำผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนา  
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 2  

วิธีการดำเนินงาน  

โรงเร ียนบ้านแก่งว ิทยา      มีภารกิจการดำเน ินงานเป็นไปตามแผนพ ัฒนาการศ ึกษา  
และแผนปฏิบ ัต ิการประจำปี ท ี ่ม ีความสอดคล้องก ับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจุดเน ้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจังหวัดสุโขทัย โดยมีแนวทางการให้บริการ 
ก ั บผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ ส ่ วน เส ี ย  เพ ื ่ อ ให ้ เ ก ิดความพ ึ งพอใจท ี ่ ครอบคล ุ มการให ้ บร ิก ารทั้ ง  6  ด ้ าน   คื อ  
ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ด้าน
บริหารงานกิจการนักเรียนและ ด้านบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายในดังนี้  

1. กำหนดให้ทุกกลุ่ม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจบริบทและ 
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน และลดความผิดพลาดในการทำงาน  

2. มีการจัดกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ 
กระบวนการทำงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ         

3. มีป้ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดบริการที่ชัดเจน  
          4. มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร สอบถาม ให้คำแนะนำการดำเนินงาน เช่น กลุ่มไลน์ Facebook    

การแสดงความเห็นผ่านกล่องข้อความทางเว็ปไซต์ เป็นต้น  
          5. การบริหารจัดการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก Bankaeng Model  คือ   

 
  
 รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาโดยมีวิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้  
1. ศึกษาทำความเข้าใจ โครงสร้างการบริหารงาน ภาระงาน และรายการประเมินความพึงพอใจ 

การบริหารงานจัดการศึกษา ตามแบบของสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ.  
2. มีหนังสือแจ้งให้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตอบแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาติดต่อ  
ประสานงาน และใช้บริการ โดยให้เข้าไปตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bankaeng.ac.th/   

3. จัดทำคิวอาร์โค้ด และสร้างล้ิงค์แบบสอบถามในการเข้าตอบแบบสอบถามได้ง่ายข้ึน    
4. มีบริการให้กรอกแบบสอบถาม สำหรับผู้รับบริการที่ไม่สะดวกเข้าตอบแบบสอบถามทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์  
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 5. แจ้งบุคลากรในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาส่งลิงค ์เอกสารในกลุ่มไลน์ เพื่อความสะดวกในการเข้าไปตอบ 
แบบสอบถามเพื่อให้มีผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่น้อยกว่าด้านละ  20  คน  
 6. แจ้งการตอบแบบสอบถามในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือประชุมผู้ปกครอง  
 7. สำนักงานเขตพื้นที่ แจ้งผลการประเมิน   
 8. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยานำผลการประเมินประชาสัมพันธ์   

9. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ การบริหารและการจัดการ 

ศึกษารวมทั้งการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ตำแหน่งของผู้ประเมินความพึงพอใจ  

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 
ด้านการบริหารงานวิชาการ จำนวน 10 ข้อ ด้านการบริหาร งบประมาณ จำนวน 10 ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล 
จำนวน 5 ข้อ และด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 10 ข้อ ด้านบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 10 ข้อ และ ด้าน
บริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน จำนวน 10 ข้อ  ทั้งนี้  ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scal) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert โดยกำหนดระดับความพึงพอใจ คือ   
 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

4 หมายถึง พึงพอใจมาก  
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย  
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่นๆ  

4 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

จากการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาต่อผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสามารถวิเคราะห์ผล การดำเนินงานได้ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตารางที่ 1 สรุปจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจำแนกตามตำแหน่ง  

ตำแหน่ง  จำนวน (คน)  ร้อยละ 

ผู้ปกครอง 25 9.46 

นักเรียน 100 64.30 

คณะกรรมการสถานศึกษา 10  15.37 

ผู้มาติดต่อทั่วไป  35  8.27 

ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย  9  2.60 

อื่นๆ (ไม่ระบุตำแหน่ง)  1  0.24 

รวม  180  100 

 
 

จากตารางที่ 1 สรุปจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามหรือ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจำแนกตามตำแหน่ง 
เมื่อเรียงตามลำดับของจำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย พบว่า  
- ผู้ปกครอง จำนวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 16.76  
- นักเรียนในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จำนวน 100  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.37  
- คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 95.46  
- ผู้มาติดต่อทั่วไป จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

            - อื่นๆ (ไม่ระบุตำแหน่ง) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับการประเมินความพึงพอใจ  
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

การบริหารและการจัด  
การศึกษา 

จำนวน  
ผู้ประเมิน  

ความ  
พึงพอใจ  

(คน) 

จำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจ   
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ประเมินความพึงพอใจ  
ที่มีความพึงพอใจระดับ 

มากขึ้นไป 

น้อย  
ที่สุด  

น้อย  ปาน  
กลาง 

มาก มาก  
ที่สุด 

จำนวน   
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านการบริหารงานวิชาการ  20  0 0  0 0  20  20  100 

ด้านการบริหารงานบุคคล  10 0 0  0 0  10  10  100 

ด้านการบริหารงบประมาณ  10  0 0  0 0  10  10  100 

ด้านการบริหารทั่วไป  10  0 0  0 0  10  10  100 

ด้านการบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

10 0 0  0 0  10  10  100 

ด้านการบริหารแผนงาน
และงานประกันคุณภาพ 

10 0 0  0 0  10  10  100 

รวม  70  0 0  0 0  70  70  100 

 
 

จากตารางที่ 2 สรุปจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจำแนกออกเป็น 6 ด้าน และมีความ พึงพอใจระดับมากขึ้นไป พบว่า 
ในภาพรวมจำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งส้ิน 70 คน และมีจำนวน ผู้ประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 
จำนวน 70  คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยรายละเอียดมีดังนี้  
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ จำนวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ด้านการบริหารงบประมาณ จำนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่นๆ  
 -  มีการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานราชการอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนทุกประการ   

 -  ควรมีการส่งเสรมิและพัฒนาครูในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา   
-   มีการบริการดีมาก  
 - การปฏิบัติราชการดีมาก  
 - การปฏิบัติงานดีเยี่ยม  
 -  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ  

                      -  มีความพร้อมในการจัดการงานทกุสถานการณ์  
 - เหมาะสม ดีเยี่ยม ทำต่อไป  
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ส่วนที่ 4  

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

การสรุปผลการดำเนนิงานความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรยีนบ้านแก่งวิทยารวมทั้งการให้บริการ ของโรงเรียน
บ้านแก่งวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 1. 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจำนวน 170  คน โดยด้านการบริหารงาน 
วิชาการมีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด รองลงมาด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ  
และด้านการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ  

2. ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยารวมทัง้การให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีความพึงพอใจ ระดับมากขึ้นไป ภาพรวมทั้ง 
6 ด้าน จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

การอภิปราย และข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยารวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเป็นผลมาจากการที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ต่อผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาหรือการให้บริการผ่านส่ือ  
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที ่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน ดังนั ้น การประเมินความพึงพอใจโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
รวมทั ้งการให้บริการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงเป็นการรับฟังความเห็นจากผู ้ร ับบริการ หรือผู ้มีส่วนได้  
ส่วนเสียที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาและนำผล การประเมิน ความพึงพอใจ ไปพัฒนา 
การให้บริการ ต่อไป   

   
การนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์  
 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์  เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง  
พัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประจำปี งบประมาณพ.ศ.2565 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
และสามารถพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้ซึ่ง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการจัดกิจกรรม 
วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจ ส่งผลกระทบต่อ องค์กร โดยดำเนินการ   ครอบคลุมทั้ง 4ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหาร  
ทั่วไปซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการได้รับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วน เสีย รวมทั้งการจัดทำแผนความเสี่ยง 
และการกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการดำเนินงานมาใช้ เพื่อลดโอกาส ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก

 
      

  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการตัง้จุดส าหรบัประเมินความพ่ึงพอใจในการรบับริการอย่างชดัเจน 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อขอรบับริการมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้น าข้อแสดงความคิดเหน็ต่างๆไปปรบัปรงุพฒันาระบบ
บริหารจดัการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความโปร่งใสในทุกขัน้ตอน

การด าเนินงาน 

 



 

 
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาใช้ระบบการประเมินความพึงพอใจในการรบับริการผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ด้วย Google Form ซ่ึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

 


