
 
  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการขอรับบริการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ  
ของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ตามโครงสร้างการบริหารงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
……………………………………………………. 

 
1. ความเป็นมา 
 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีการทบทวนปรับปรุง และ
พัฒนามาตรฐานโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม2564 – เดือน กันยายน 2565 ตามลำดับ 
โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการ และบทบาท
ภารกิจของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมในปัจจุบัน รวมทั้ง เพ่ือให้โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ได้ใช้ประเมินตนเอง 
ในการพัฒนาการบริหาร และจัดการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของผู้รับบริการ และการสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  เพื่อเรียนรู้ความต้องการและวิธีการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือนำมาใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้การบริหารการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยรวม ดังนั้น เพ่ือให้ทราบ
ผลการดำเนินงาน โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมจึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของ โรงเรียน
ท่าดอกคำวิทยาคม 
 2.2 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย นำมาปรับปรุงพัฒนาใน
การดำเนินงานของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
 2.3 นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ให้สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
3. ขอบเขตของการประเมิน 
 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 250 คน ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหาร 
  - คร ู



  - บุคลากร 
  - ผู้ปกครอง 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา 
  
4. วิธีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ 
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารงานตามโครงสร้าง และกระบวน การ
บริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ท่า
ดอกค˚าวิทยาคม มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 1. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที ่2 สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารจัดการ และ ให้บริการ
ของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ตามโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการ งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป (สอบถาม ด้านงานวิชาการ 10 ข้อ ด้านงบประมาณ 7 ข้อ ด้าน
บริหารงานบุคคล 5 ข้อ ด้านบริหารทั่วไป 7 ข้อ ) 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด ของ 
Likert โดยกำหนดระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง  
2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 2. ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ถึงผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีจำนวน 250 คน เก็บรวบรวม 
แบบสอบถามกลับคืน และนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
 3. นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ด้วยค่าร้อยละ (%) 
 
5. ผลการดำเนินงาน 
 1. จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 250 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ความ
พึงพอใจ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม เก็บกลับคืนมาได้ 250 ฉบับ จำนวน  
คิดเป็นร้อยละ100 
 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารจัดการ ตามโครงสร้าง 
และกระบวนการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และ ด้าน
บริหารทั่วไป ปรากฏ ดังนี้ 
 



  2.1 จำนวนคนและค่าเฉลี่ยของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากท่ีสุด แยกเป็นรายด้าน ดังนี้  
 

ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจ 
จำนวนผู้ตอบ 

แบบสอบถาม (คน) 
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านวิชาการ  250 45 190 15 - - 
2. ด้านงบประมาณ 250 44 187 19 - - 
3. ด้านบริหารงานบุคคล 250 32 195 23 - - 
4. ด้านบริหารงานทั่วไป 250 39 192 19 - - 

  
  2.2 จำนวนร้อยละของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากท่ีสุด จนถึงระดับน้อยที่สุด ใน
ภาพรวม และภาพรวมรายด้านผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหาร
จัดการและบริการของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม จำนวนและร้อยละของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจตั้งแต่
ระดับมากข้ึนไปในภาพรวมและภาพรวมรายด้าน 
 
สรุปผลการประเมิน 
 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม มีผลการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

1. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ของจำนวนผู้รับบริการ และมีส่วนได้เสีย 250 จากผู้รับบริการ 250 คน  
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 250 คน คิดเป็น ร้อยละ100 
  2. จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ตอบแบบสอบถาม 250 คน มีความพึงพอใจในด้านงานวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ในระดับมาก
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.4 
 

ประเด็นการประเมิน จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 

ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ
ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป (คน) 

พึงพอใจ 
ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป (%) 

1. ดา้นวิชาการ 250 235 94 
2. ดา้นงบประมาณ 250 231 92.4 
3. ดา้นบริหารงานบุคคล 250 227 90.8 
4. ดา้นบริหารงานทั่วไป 250 231 92.4 
ภาพรวม 250 - 92.4 

 


