
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ 
ของโรงเรียนบ้านหนองป่าปี่ตามโครงสร้างการบริหารงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 
 
1. ความเป็นมา 
 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 มีการทบทวน
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานโรงเรียนในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 ตามล าดับ 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และบทบาท
ภารกิจของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ในปัจจุบัน  รวมทั้งเพ่ือให้โรงเรียนบ้านหนองเป่า ปี่ ได้ใช้ประเมินตนเองในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ผู้รับบริการและการสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการซึ่งถือเป็นความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อเรียนรู้ความต้องการและวิธีการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้การบริหารการจัดกา รศึกษา  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยรวม 

ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่จึงได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนไดเ้สีย ในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงาน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปีข่ึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของ  
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  
2.2 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียน ามาปรับปรุงพัฒนาใน
การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  
2.3 น าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ให้สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

3. ขอบเขตของการประเมิน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สีย  จ านวน 100 คนประกอบด้วย  
1. ผู้บริหาร  
2. ครู  
3. บุคลากร  
4. ผู้ปกครอง  
5. คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



4. วิธีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการ

จัดการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี มีวิธีด าเนินการดังนี้  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจถึงผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีจ านวน 100 คนเก็บรวบรวม   

แบบสอบถามกลับคืนและน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
3. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้วยค่าร้อยละ  

 
ผลการด าเนินงาน  
1. จะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 100 ฉบับมีผู้ตอบแบบสอบถามความ

พึงพอใจที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และโรงเรียนบ้านหนองกอกปี่เก็บกลับคืนมาได้จ านวน 100 ฉบับคิดเป็นร้อย
ละ 100  

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ปรากฏดังนี้  

2.1 จ านวนคนและค่าเฉลี่ยของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุดแยก
เป็นรายด้านดังนี้ 

2.2 จ านวนร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงระดับน้อยที่สุดใน
ภาพรวมและภาพรวมรายด้าน  

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารจัดการและการบริการของ
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่จ านวนร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากไปขึ้นไปในภาพรวมและ
ภาพรวมรายด้าน 

 

5. สรุปผลการประเมิน 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้  
1. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามของจ านวนผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียจากผู้รับบริการ จ านวน 100 คนมี

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่ต่อแบบสอบถาม จ านวน 100 คน มีความพึงพอใจในด้านงานด้าน

การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ของโรงเรียน
บ้านหนองเป่าปี่ ในระดับมากข้ึน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  2 
 

รายการความพึงพอใจ ค่าสถิติ แปลผล หมายเหตุ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  4.57 มากที่สุด  
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  4.39 มาก  
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ  

4.95 มากที่สุด 
 

4. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี  

4.93 มากที่สุด 
 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
5. การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่
เหมาะสม  

4.43 มาก 
 

6. การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย  

4.34 มาก 
 

7. มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 
อย่างยุติธรรม  

4.88 มากที่สุด 
 

8. แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอก
ข้อมูล  

4.95 มากที่สุด 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
9. สถานที่ตั้งโรงเรียนสะดวกในการเดินทางมา
ติดต่อ  

5.00 มากที่สุด 
 

10. เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและท าให้เกิด
ความสะดวกมากขึ้น  

5.00 มากที่สุด 
 

11.รับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น
กล่องรับความคิดเห็นแบบสอบถาม 

4.41 มาก 
 

ด้านผลจากการให้บริการ 
12. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ 
(ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 

4.48 มาก 
 

13. ได้รับบริการเป็นประโยชน์ 4.98 มากที่สุด  
รวม 4.72 มากที่สุด  

 


