
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ 
และการบริหารจดัการศึกษา 

 
 
 
 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

ความเป็นมา 
โรงเร ียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน โดยมี               

นายจรัส  คำอ้าย  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการและการ
บริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงได้นำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของการบริการและการบริหารการจัดการศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความพึงพอใจในการ
บริการและการบริหารจัดการศึกษา ในประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการบริการ
และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มงาน เป็นระดับความ
พึงพอใจ 5 ระดับ และข้อเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
นิยามศัพท์ 

1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้รับบริการที ่มีต่อการบริการและการบริหารจัด
การศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
4. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หมายถึง โรงเรียนในเขตบริการของโรงเรียนธีรกานท์บ้าน

โฮ่ง 
7. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
8. การบริการและการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การบริการและการบริหารจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครอบคลุม 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 



กลุ่มตัวอย่าง 
การดำเนินการในครั้งนี้ ได้ศึกษาความพึงพอใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการ

และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งและจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่น้อยกว่า 150 
คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended) เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี 
ต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
 
การสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษา ได้นำเครื ่องมือที ่เป็นแบบสอบถามจากแบบติดตามและ
ประเมินผลการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended) เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี 
ต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
การสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษา ได้นำเครื ่องมือที ่เป็นแบบสอบถามจากแบบติดตามและ
ประเมินผลการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
2. นำแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel โดยกำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scaled) แสดงระดับคุณภาพ 5 ระดับ 
เทียบกับเกณฑ์ของมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คือ 

ระดับคุณภาพ มากที่สุด  เท่ากับ   5  คะแนน 
ระดับคุณภาพ มาก  เท่ากับ   4  คะแนน 
ระดับคุณภาพ ปานกลาง  เท่ากับ   3  คะแนน 
ระดับคุณภาพ น้อย  เท่ากับ   2  คะแนน 
ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด  เท่ากับ   1  คะแนน 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง แสดงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการ 

และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จำนวน 189 คน ดังนี้ 
 

รายการประเมิน คะแนนความพึงพอใจ 
5 

(มาก
ที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อย
ที่สุด) 

ดา้นการบริหารงาน      
1. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา 62 110 15 0 2 
2. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารสถานศึกษา 75 90 18 4 2 
3. มีการวางแผนการทำงานที่เป็นข้ันตอนชัดเจน 68 99 17 3 2 
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ

พัฒนางาน 
89 76 16 6 2 

5. บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ 70 95 20 4 0 
6. การสื่อสารมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 69 99 15 4 2 
ด้านคุณภาพงาน      
1. มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 79 80 28 2 0 
2. มีเป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 85 72 28 4 0 
3. มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเรียนรู้ 82 83 22 4 0 
4. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 73 94 14 8 0 
5. มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 76 86 17 10 0 
6. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 76 89 16 8 0 
7. ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 67 87 25 10 0 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 แสดงว่าการดำเนินงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 แสดงว่าการดำเนินงาน อยู่ในระดับ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 แสดงว่าการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 แสดงว่าการดำเนินงาน อยู่ในระดับ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 แสดงว่าการดำเนินงาน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการและ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ดา้นการบริหารงาน   
1. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา 4.22 มากที่สุด 
2. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารสถานศึกษา 4.23 มากที่สุด 
3. มีการวางแผนการทำงานที่เป็นข้ันตอนชัดเจน 4.21 มากที่สุด 
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 4.29 มากที่สุด 
5. บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ 4.22 มากที่สุด 
6. การสื่อสารมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 4.21 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพงาน   
1. มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 4.25 มากที่สุด 
2. มีเป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.26 มากที่สุด 
3. มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเรียนรู้ 4.27 มากที่สุด 
4. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 4.23 มากที่สุด 
5. มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.21 มากที่สุด 
6. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 4.23 มากที่สุด 
7. ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 4.12 มาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม 4.23 มากที่สุด 
 
การเทียบเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 
ความหมาย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5.00 

 
หมายเหตุ ผลการประเมินฯ ตั้งแต่ระดับ “พึงพอใจ ดี” ขึ้นไปถือว่าการบริการและการบริหารจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประสบความสำเร็จ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการและการบริหาร 
จัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โดยรวมมีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
4.23 คะแนน นั่นคือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความชื่นชอบในกระบวนการบริหารจัดการของ 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการและการบริหาร 
จัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โดยด้านการบริหารงาน การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนางาน ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.29 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  และด้าน
คุณภาพงาน มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน 



จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการและการบริหาร 
จัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะพบว่า โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีการบริหารจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีการให้บริการที ่ความพร้อม  ส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้การบริการและการบริหารจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

คำชี้แจง : 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนด
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ 
ระดับ มากที่สุด  5  คะแนน 
ระดับ มาก  4  คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  3  คะแนน 
ระดับ น้อย  2  คะแนน 
ระดับ น้อยที่สุด  1  คะแนน 

3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่ ✓ ใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และใส่ ✓ ลง
ในช่องแบบสอบถามความพึงพอใจการให้การบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. สถานภาพ    นักเรียน 
           คร ู
           ผู้ปกคอง 
           อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………… 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
รายการประเมิน คะแนนความพึงพอใจ 

5 
(มาก
ที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อย
ที่สุด) 

ดา้นการบริหารงาน      
1. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา      
2. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารสถานศึกษา      
3. มีการวางแผนการทำงานที่เป็นข้ันตอนชัดเจน      
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ

พัฒนางาน 
     

5. บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ      
6. การสื่อสารมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ      
ด้านคุณภาพงาน      
1. มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม      
2. มีเป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      



รายการประเมิน คะแนนความพึงพอใจ 
5 

(มาก
ที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อย
ที่สุด) 

3. มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเรียนรู้      
4. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
5. มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
6. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      
7. ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน      

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


