
ส่วนท่ี ๑ บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
๒. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร จัดการ 

ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

๑. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 

๒. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านมูลนิธิไทยรัฐ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

๑. ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

๒. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ บริหารจัดการ
ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน)ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
๒.๑ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
  จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการส ารวจในครั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) จ านวน ๑๐๐ คน 
๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) เป็นแบบตรวจรายการมีลักษณะ(Check list)  
ซึ่ง แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ 

๑) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 
๒) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

๒.๓ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔                 
(บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
  ด าเนินการโดยการจัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ นักเรียน 
ผู้ปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาในสังกัดในส่วนของคณะกรรมการนักเรียน สถานศึกษาฯผู้ปกครอง 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) กรอกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและ
จัดการศึกษา จ านวน ๑๐๐ ชุด 
๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ นักเรียน ผู้ปกครอง โดยให้สถิติ
ความถีร่้อยละและน าเสนอรูปแบบตาราง 
๒.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน ๕ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คะแนน ๔ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมาก 
คะแนน ๓ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนน ๒ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อย 
คะแนน ๑ หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

การแปลค่าความหมายโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบเกณฑ์ 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  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับมากท่ีสุด  



๒.๖ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
๑. ร้อยละ (Percentage)  
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

๒.๗ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
ขั้นวำงแผน (Plan)  

- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
- ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม 
- ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง  

ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
  - จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนักเรียนให้แก่ ผู้ปกครอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 

(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน 
งบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการบิหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงานมูลนิธิไทยรัฐ 

- จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามแจ้ง นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือกรอกแบบสอบถาม  
- เก็บรวบรวมแบบส ารวจที่กรอกแล้ว  

ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check)  
- วิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการ  
- สรุปรายงานผลความพึงพอใจ เพ่ือนาไปปรับปรุงและพัฒนา  

ขั้นปรับปรุงพัฒนำ (Action)  
น าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานบริการต่อไป  
๒.๘ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย  

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย  
- น าเครื่องมือที่สร้างแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
- น าเครื่องมือปรับปรุงวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข  
- แจกแบบส ารวจให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมแบบส ารวจ  
- วิเคราะห์และอภิปราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

 
    การส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน 
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
ส าราญเพ้ียฟาน) ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนักเรียน  
ผู้ปกครอง ของโรงเรียน  
     จากการตอบแบบสอบถามที่ตอบทั้งหมด ๑๐๐ คน ผลการวิเคราะห์ด้านวิชาด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปในตอนที่ ๑ แบบ แสดงตารางดังต่อไปนี้ 

 
กำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ 
(บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 

จ ำนวน
แบบสอบถำม

(คน) 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจ 

(คน*คะแนน) 

ผู้ตอบแบบสอบถำมมี
ควำมพึงพอใจระดับ

มำกขึ้นไป 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ ำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ด้านวิชาการ ๑๐๐ ๓๗๕ ๒๐๐ ๒๕ - - ๕๗๕ ๙๕.๘๓ 
๒. ด้านงบประมาณ ๑๐๐ ๓๖๕ ๑๓๐ ๕ - - ๔๙๕ ๙๙.๐๐ 
๓. ด้านบริหารงานบุคคล ๑๐๐ 390 130 - - - ๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔. ด้านบริหารทั่วไป ๑๐๐ ๓๗๐ ๑๑๐ ๓๐ - - ๔๘๐ ๙๔.๑๒ 
๕. ด้านงานมูลนิธิไทยรัฐ ๑๐๐ ๓๓๕ ๑๕๕ ๑๕ - - ๔๙๐ ๙๗.๐๓ 

รวม ๕๐๐ ๑,๘๓๕ ๗๒๕ ๗๕ - - ๒,๕๖๐ ๙๗.๑๕ 
คิดเป็นร้อยละ 100 367.00 145.00 15.00 - -  ๙๗.๑๕ 

 
  จากตารางพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ย
ฟาน)ตามกระบวนการ บริหารงาน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
บริหารงานทั่วไป และด้านงานมูลนิธิไทยรัฐ มีความพึงพอใจ ด้านวิชาการในระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๙๕.๘๓ มีความ
พึงพอใจ ด้านงบประมาณใน ระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๙๙.๐๐ มีความพึง พอใจด้านงานบุคคลในระดับมากขึ้นไป ร้อย
ละ ๑๐๐.๐๐ และความพึงพอใจด้านบริหารงานทั่วไปมากขึ้นไประดับร้อยละ ๙๔.๑๒ พอใจด้านงานด้านงานมูลนิธิ
ไทยรัฐ ๙๗.๑๕ ในระดับมากขึ้นไป ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน)ในภาพรวม ตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ  ด้าน
งบประมาณ ด้านบริการงาน บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๘ 

 



ส่วนท่ี ๔ 
สรุปและอภิปรำย 

 
 

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนักเรียนผู้ปกครองจานวน ๑๐๐ คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการ 
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ประกอบด้วย ความพึงพอใจในด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) มีลักษณะเป็น
แบบตรวจรายการ (Check( List) 

  จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 
ตามกระบวนการบริหารงาน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณนบริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป และ
งานมูลนิธิไทยรัฐ ปรากฏว่า ความพึงพอใจด้านวิชาการในระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๙๕.๘๓ มีความพึงพอใจ ด้าน
งบประมาณใน ระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๙๙.๐๐ มีความพึง พอใจด้านงานบุคคลในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
และความพึงพอใจด้านบริหารงานทั่วไปมากข้ึนไประดับร้อยละ ๙๔.๑๒ พอใจด้านงานด้านงานมูลนิธิไทยรัฐ ๙๗.๑๕ 

  ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ในภาพรวม ตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการงบประมาณ ด้านงาน 
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕ 
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สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำร 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน)   

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร 
๑. .การคัดเลือกและก าหนด หนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่ การศึกษา ๕๕ ๔๐ ๕ - - 

๒. .การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงาน  
(การให้การบ้าน /การท ารายงาน(ให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ  

๖๐ ๓๕ ๕ - - 

๓. .การจัดการสอบ/วัดผล/ ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา  ๕๐ ๔๐ ๑๐ - - 
๔. .การสื่อสาร/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ  
เรียนรู้ของผู้เรียน 

๖๐ ๓๕ ๕ - - 

๕. .การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน  
และผู้ปกครอง 

๗๐ ๓๐ - - - 

รวม ๓๗๕ ๒๐๐ ๒๕ - - 
ด้ำนงบประมำณ 

๑. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีน ามาใช้ 
(การลงทุนทางการศึกษา) 

๗๐ ๓๐ - - - 

๒. .การน าทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาขอ  
โรงเรียนอย่างเกิดผล 

๘๐ ๒๐ - 
 

- 
- 

- 

๓. .การประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต่างทีเก่ียวข้องๆกรณีทีผู้ปกครอง
ต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น โครงการทัศนศึกษาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี 

๖๕ ๓๐ ๕ - - 

๔. .การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน  ๗๐ ๓๐ - - - 
๕. .การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน )ทุนการศึกษา(แก่ผู้เรียน  ๘๐ ๒๐ - - - 

รวม ๓๖๕ ๑๓๐ ๕ - - 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

๑.  การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน  75 35 - - - 
๒. .การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน  75 35 - - - 
๓. ลังครูเพียงพอมีอัตราก า  ๘๐ ๒๐ - - - 
๔. .ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ )ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา(  80 20 - - - 
๕. การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ของครูและ บุคคลากร 80 20 - - - 

รวม 390 130 - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รำยกำรประเมิน 

 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 
๑. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 80 20 - - - 

๒. การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่ ๖๐ ๒๐ ๒๐ - - 

๓. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม  ๘๐ ๒๐ - - - 

๔. .มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอื้อต่อการเรียนการสอน  ๗๕ ๒๕ ๕ - - 

๕. .มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  ๗๕ ๒๕ ๕ - - 

รวม ๓๗๐ ๑๑๐ ๓๐ - - 

ด้ำนงำนมูลนิธิไทยรัฐ 
๑.  การมอบทุนการศึกษามูลนิธิไทยรัฐให้แก่นักเรียน  ๘๐ ๒๐ - - - 

๒.การจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ๖๐ ๒๐ ๒๐ - - 

๓.        มีการมอบสื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน  ๗๐ ๑๕ ๑๕ - - 

๔. จัดสรรงบประมาณต่างๆให้กับทางโรงเรียน ๖๐ ๑๕ ๒๕ - - 

๕. จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของมูลนิธิไทยรัฐ ๗๐ ๒๕ ๕ - - 

รวม ๓๔๐ ๙๕ ๖๕ - - 


