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ค าน า 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่  
ด้านแผนงานและสารสนเทศ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ท่ัวไป ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหาร และการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ     
พึงพอใจ ในการบริหารและการจัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความ
พึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของสถานศึกษาตามกระบวนการ 
บริหารงานของกลุ่มในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็น ท่ี
มีต่อการให้บริการ ครอบคลุมทุกภารกิจ ของกลุ่มโรงเรียน  
  ท้ังนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป  
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผู้รบับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียตาม 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการบริหารและการจัดการศกึษา 

โรงเรียนอนบุาลวัดลกูแกประชาชนูทศิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านกังานเขตพืน้ทีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
 

  ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร  
จัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดประเด็น  
การประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านแผนและสารสนเทศ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิผลการ บริหารและการจัด
การศึกษาของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ัง
การให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มนั้น 

  ท้ังนี้ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษา ให้ด า เนินการแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรอื่น  
ในสถานศึกษา โดยขอให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ในแต่ละ ด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของสถานศึกษา  
ระดับประเมิน ความพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

  บัดนี้ การดาเนินการได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงได้สรุป
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดประเด็นการประเมิน 

ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านแผนและสารสนเทศ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมท้ังการให้บริการ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการ
ให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความคิดเห็นท่ีมี ต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มในโรงเรียน  
  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงได้จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ในครั้งนี้  
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

ขอบเขตการศึกษา  
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นภารกิจหลัก ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านแผนและสารสนเทศ ด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  
๒. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ-

สถานศึกษา และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ตามเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหาร

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศน าผลการด าเนินงานไปใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

บริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

นิยามและความหมาย 

ความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
พฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามท่ีจะขจัดความตึงเครียดหรือ ความกระวน
กระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์ขจัดส่ิงต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความ
พึงพอใจใน ส่ิงท่ีตนต้องการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมท้ัง การให้บริการ หมายถึง ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนท่ัวไปต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

หลักการความพึงพอใจการให้บริการ 

สืบเนื่องจากหลักการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการเป็นเป้าหมายท่ีจะสนองตอบความต้องการของ  
ผู้ขอรับบริการได้รับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาล  
เป็นส าคัญ จึงได้มีการก าหนดหลักการบริการงานคุณภาพ ๘ ประการ ดังนี้ 

หลักการที่ ๑ องค์กรท่ีให้ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused) 
หลักการที่ ๒ ความเป็นผู้น า (Leadership) 
หลักการที่ ๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People) 
หลักการที่ ๔ การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach) 
หลักการที่ ๕ การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management) 
หลักการที่ ๖ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
หลักการที่ ๗ การตัดสินจากข้อมูลท่ีเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making) 
หลักการท่ี ๘ ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial Supplier 

Relationship) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
วิธีการดาเนินการ 

 
โรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ จึงได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริหารและการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และเพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ไปปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้
เสีย  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๗๐ คน ตามเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของ  
สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาก าหนดขึ้นตามเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนด ประกอบด้วย ๒ 
ตอน คือ ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบปลายเปิด ชนิดเลือกตอบ 
(Check List) ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ  รวมท้ัง 
การให้บริการ ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านแผนและสารสนเทศ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหรงานบุคคล และด้านการบริหาร
ท่ัวไป  

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเป็น ค่าความถ่ี และ ร้อยละ  
 
เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  
ค าอธิบาย  

๔ จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๓ จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  
๒ จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
๑ จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 



 
บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอเสนอ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้ 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
การบริหารและการจัด

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย (คน) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผู้ปกครอง หมายเหตุ 

1. ด้านแผนและสารสนเทศ 170 1 60 4 5 100  
๒. ด้านวิชาการ 170 1 60 4 5 100  
๓. ด้านบริหารงานบุคคล 170 1 60 4 5 100  
๔. ด้านงบประมาณ 170 1 60 4 5 100  
๕. ด้านบริหารทั่วไป 170 1 60 4 5 100  

รวม ๘๕๐ 5 ๓๐๐ ๒๐ 2๕ ๕00  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.๕๙ 35.29 2.35 2.94 58.82  

 
  จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการ  
ของสถานศึกษามีจ านวน 170 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 0.๕๙ มีสัดส่วน 
ท่ีน้อยท่ีสุด ครู จ านวน 60 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.29 บุคลากร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 
ผู้ปกครอง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 มีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตารางสรุปผลการประเมิน  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีความพึงพอใจ 
ระดับมากข้ึนไป 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย คิดเป็นร้อยละ 

1. ด้านแผนและสารสนเทศ 170 98 56 16 0 ๕๗.๖๕ 
๒. ด้านวิชาการ 170 98 56 16 0 ๕๗.๖๕ 
๓. ด้านบริหารงานบุคคล 170 88 66 16 0 ๕๑.๗๖ 
๔. ด้านงบประมาณ 170 95 35 40 0 ๔๔.๑๒ 
๕. ด้านบริหารทั่วไป 170 92 45 33 0 ๕๔.๑๒ 

รวม ๘๕๐ ๔๗๑ 2๕๘ ๑๒๑ 0 ๕๕.๔๑ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ๕๕.๔๑ ๓๐.๓๕ ๑๔.๒๔ 0.00  

 
  จากข้อมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า มีระดับ ความ   
พึงพอใจในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด จ านวน ๔๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๑ เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นระดับมาก จ านวน ๒๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๕ ระดับปานกลาง 1๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๔ 
ระดับน้อย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
  ๑. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน ๑๗๐ คน โดยมีระดับท่ีเป็น
เกณฑ์ค่าสูงสุด คือ ด้านแผนและสารสนเทศ ด้านวิชาการ รองลงมาเป็นด้านบริหารงานงบประมาณ ด้าน
บริหารทั่วไป และด้านบริหารงานบุคคล ตามล าดับ  
  ๒. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด และพิจารณาประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไปทุกด้าน  
 
การอภิปรายผล  

จากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
มีประเด็นพิจารณา ดังนี้  

๑. ด้านแผนและสารสนเทศ มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

๒. ด้านวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมท้ังการส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี  
เพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
  ๓. ด้านบริหารงานบุคคล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีความจาเป็นให้แก่ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีอย่างหลากหลายช่องทาง  
  ๔. ด้านงบประมาณ มีการสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ กรณีท่ีมีการแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
  ๕. ด้านบริหารงานท่ัวไป มีการประชุม ประสานงาน และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง ชุมชน
กับสถานศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ  

ส าหรับข้อเสนอแนะการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่ยอมรับและมี
ความพึงพอใจในเชิงบวก ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ขั้นตอน และระยะเวลา ดังนั้น  
จึงควรมีการส่งเสริมการบูรณาการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันของ  ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร
ท าการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อท าให้ได้รับทราบและ มีส่วนร่วมรับผิดชอบด าเนินการ
ร่วมกัน 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้รบับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
ตามแบบสอบถามความพงึพอใจในการบรหิารและการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนอนบุาลวัดลกูแกประชาชนูทศิ 

 
ค าชี้แจง  
๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ 
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการของสถานศึกษา ท้ัง ๕ ด้าน  
๒. ระดับประเมินความพึงพอใจ ม ี๕ ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  
๓. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล   

 ผู้บริหาร     ครูผู้สอน     บุคลากรทางการศึกษา  
 
 คณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง อื่น ๆ โปรดระบุ ..................... 

 
ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านแผนงานและสารสนเทศ  
๑. เข้าถึงบริการงานจัดท าค าของบประมาณ/แผนปฏิบัติการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

     

๒. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดท า   
ค าของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ 

     

๓. การให้บริการจัดท าค าของบประมาณ/แผนปฏิบัติการสะดวก รวดเร็ว      
๔. การให้บริการเป็นไปตามก าหนดเวลา      
๕. การให้บริการมีความเสมอภาคตามล าดับก่อน – หลัง      
ด้านการบริหารงานวิชาการ 
๑. การคัดเลือกและก าหนด หนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดท่ีนามาใช้จัดการศึกษา      
๒. การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงาน  
(การให้การบ้าน/การท ารายงาน) ให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ  

     

๓. การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา       
๔. การน าส่ือ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้  
ของผู้เรียน  

     



รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
๕. การประสานงานช้ีแจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน  
และผู้ปกครอง  

     

ด้านงบประมาณ  
๑. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ิงอานวยความสะดวกท่ีน ามาใช้จัดการศึกษา       
๒. การน าทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอย่าง
เกิดผล  

     

๓. การประสานงาน/ส่ือสารในในโครงการต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง กรณีท่ีผู้ปกครองต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น โครงการทัศนะศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี 

     

๔. การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน       
๕. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก่ผู้เรียน       
ด้านการบริหารงานบุคคล  
1. การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน       
2. การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน       
3. มีอัตรากาลังครูเพียงพอ       
4. ครูปฏิบัติหน้าท่ีการสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา)       
5. การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ๆ ของครู/บุคลากร       
ด้านบริหารทั่วไป  
๑ . การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน       
๒.  การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานท่ี       
๓. บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม       
๔. มีอาคารสถานท่ี ห้องประกอบการ เอื้อต่อการเรียนการสอน       
๕. มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน       
 
ข้อเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้จัดท าแบบสอบถามความ พึงพอใจในการบริหาร 

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของ ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยก าหนดประเด็น 
การประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านแผนงานและสารสนเทศ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมท้ัง
การให้บริการ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหรและการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด  
  ท้ังนี้ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ดาเนินการแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  
และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา โดยขอให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนด
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ในแต่ละ ด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของ
สถานศึกษาระดับประเมินความพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  
  บัดนี้ การด าเนินการได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงได้สรุป
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 


