
ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
๒. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร 

จัดการตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

๑. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง 
นักเรียน 

๒. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนบ้านค า
หัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

๒. นาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ 
บริหารจัดการตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง มี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
๒.๑ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 

จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจในครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จ านวน ๕๐ คน 
 
๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในก ำรส ำรวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เป็นแบบตรวจรายการมีลักษณะ (Check list) 
ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ 

๑) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 
๒) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า
มะนาว ด าเนินการโดยการจัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียน ผู้ปกครอง เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาในสังกัดในส่วนของคณะกรรมการนักเรียน 
สถานศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรอกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารและจัดการศึกษา จ านวน ๕๐ ชุด 
 
๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ นักเรียน ผู้ปกครอง โดยให้
สถิติความถี่ร้อยละและน าเสนอรูปแบบตาราง 
 
๒.๕ เกณฑ์กำรให้คะแนน  

มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     คะแนน ๕ หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
     คะแนน ๔ หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
     คะแนน ๓ หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
     คะแนน ๒ หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 



     คะแนน ๑ หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
การแปลค่าความหมายโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ย

เปรียบเทียบเกณฑ์ดังนี้ 
     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) 
๒. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
๓. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
๒.๗ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นวำงแผน (Plan) 

- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
- ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม 
- ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 

ขั้นด ำเนินกำร (Do) 
- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนน

ตุ่นป่ามะนาวโดย ก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ 
ด้านวิชาการ ด้านการบิหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

- จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามแจ้ง นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือกรอกแบบสอบถาม 
- เก็บรวบรวมแบบส ารวจที่กรอกแล้ว 

ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
- วิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการ 
- สรุปรายงานผลความพึงพอใจ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา 

ขั้นปรับปรุงพัฒนำ (Action) 
น าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานบริการต่อไป 

 
 



๒.๘ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย 
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
- น าเครื่องมือที่สร้างแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
- น าเครื่องมือปรับปรุงวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข 
- แจกแบบส ารวจให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมแบบส ารวจ 
- วิเคราะห์และอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

 
การส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่น
ป่ามะนาว ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน 
ผู้ปกครอง ของโรงเรียน จากการตอบแบบสอบถามที่ตอบทั้งหมด ๕๐ คน ผลการวิเคราะห์ด้านวิชาด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปในตอนที่ ๑ แบบแสดงตารางดังต่อไปนี้ 

 
 

จากตารางพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า
มะนาว ตามกระบวนการ บริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ 
ด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจ ด้านวิชาการในระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๙๕.๒ มีความพึงพอใจ ด้าน
งบประมาณในระดับมากข้ึนไปร้อยละ ๙๓.๒ มีความพึงพอใจด้านงานบุคคลในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๙๒ 
และความพึงพอใจด้านบริหารงานทั่วไปมากข้ึนไประดับร้อยละ ๙๐.๘  

ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้าง
โนนตุ่นป่ามะนาว ในภาพรวมตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริการงาน 
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
สรุปและอภิปรำย 

 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง จ านวน ๕๐ คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ประกอบด้วย ความพึงพอใจในด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตาม
กระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และบริหารงาน
ทั่วไป ปรากฏว่า ความพึงพอใจด้านวิชาการในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๙๕.๒ มีความ พึงพอใจด้าน
งบประมาณในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๙๓.๒ มีความพึงพอใจด้านงานบุคคลในระดับมาก ขึ้นไปร้อยละ ๙๒ 
และความพึงพอใจด้านบริหารงานทั่วไป ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.๘ 

ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้าง
โนนตุ่นป่ามะนาว ในภาพรวมตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงาน 
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


