
 

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีตาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบรหิารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



คำนำ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหาร และการจัด
การศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ในการบริหารและ การจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของสถานศึกษาตามกระบวนการ บริหารงานของกลุ่มในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็น ท่ีมีต่อการให้บริการ ครอบคลุมทุกภารกิจ ของกลุ่มโรงเรียน 

ทั้งนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป 
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

 
ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและ การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร จัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็น การประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิผลการ 
บริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มนั้น  

ท้ังนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษา ให้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา โดยขอให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษา ระดับประเมิน ความพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสุด  

บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงได้สรุปรายงานผลความพึง

พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดประเด็นการประเมิน ความพึง

พอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรยีน 
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มในโรงเรียน  

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในครั้งนี้  

 

วัตถุประสงค ์ 

 

๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 

ขอบเขตการศึกษา  

 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นภารกิจหลัก ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป  

๒. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู ้บริหาร ครูผู ้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ-
สถานศึกษา และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ตามเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 

๑. โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒. โรงเรียนอนุบาลลาดยาวนำผลการดำเนินงานไปใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  



บทท่ี ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

นิยามและความหมาย  
ความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรม 

เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือ ความกระวนกระวาย หรือภาวะ
ไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์ขจัดส่ิงต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจใน ส่ิงท่ีตนต้องการ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ัง การให้บริการ หมายถึง 
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้เกี ่ยวข้อง 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไปต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
หลักการความพึงพอใจการให้บริการ  

สืบเนื่องจากหลักการให้บริการแก่ผู ้ขอรับบริการเป็นเป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการของ  ผู้ขอรับ
บริการได้รับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาลเป็นสำคัญ จึงได้มี
การกำหนดหลักการบริการงานคุณภาพ ๘ ประการ ดังนี้  

หลักการท่ี ๑ องค์กรท่ีให้ความสำคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused)  
หลักการท่ี ๒ ความเป็นผู้นำ (Leadership)  
หลักการท่ี ๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)  
หลักการท่ี ๔ การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach)  
หลักการท่ี ๕ การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management)  
หลักการท่ี ๖ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  
หลักการท่ี ๗ การตัดสินจากข้อมูลท่ีเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)  
หลักการท่ี ๘ ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial Supplier Relationship)  



บทท่ี ๓ 
วิธีการดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย  
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๖๗ คน ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษากำหนดขึ้นตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ 

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี ่ยวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบปลายเปิด ชนิดเลือกตอบ (Check List) ตอนท่ี ๒ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ  รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ 

บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป  

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเป็น ค่าความถ่ี และ ร้อยละ  

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  

คำอธิบาย  
๔ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๓ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  
๒ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
๑ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  



บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้  

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จำนวนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย (คน) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
คณะ 

กรรมการ
สถานศึกษา 

ผู้ปกครอง 
หมาย
เหตุ 

๑. ด้านวิชาการ ๗๖๗ ๑ ๗๖ ๗ ๖ ๖๗๗  
๒. ด้านบริหารงานบุคคล ๗๖๗ ๑ ๗๖ ๗ ๖ ๖๗๗  
๓. ด้านงบประมาณ ๗๖๗ ๑ ๗๖ ๗ ๖ ๖๗๗  
๔. ด้านบริหารท่ัวไป ๗๖๗ ๑ ๗๖ ๗ ๖ ๖๗๗  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๓ ๙.๙๐ ๐.๙๑ ๐.๗๘ ๘๘.๒๖  
 

จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการของสถานศึกษามี

จำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘ มีสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุด ครู จำนวน ๘ คน 

คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๓ บุคลากร จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ ผู้ปกครอง จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ 

๘๑.๗ มีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด 

 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตารางสรุปผลการประเมิน ความพึง

พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังน ี้ 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ

พึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

คิดเป็นร้อยละ 

๑.ด้านวิชาการ ๗๖๗ 
๒๓.๘๔ ๕๔.๐๐ ๒๐.๘๔ ๐.๙๘ ๐.๑๘ 

๗๗.๘๔ 

๒. ด้านบริหารงาน
บุคคล 

๗๖๗ 

๒๘.๕๘ ๕๓.๐๘ ๑๖.๖๘ ๑.๔๖ ๐.๒๐ 
๘๑.๖๖ 



๓. ด้านงบประมาณ ๗๖๗ ๑๗.๖๒ ๔๙.๕๘ ๒๙.๓๖ ๓.๑๐ ๐.๓๔ ๖๗.๒ 
๔. ด้านบริหารทั่วไป ๗๖๗ ๒๖.๘๐ ๕๒.๒๒ ๑๘.๖๔ ๒.๐๒ ๐.๓๒ ๗๙.๐๒ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒๔.๒๑ ๕๒.๒๒ ๒๑.๓๘ ๑.๘๙ ๐.๒๖ ๗๖.๔๓ 
 

จากข้อมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า มีระดับความพึงพอใจใน

เกณฑ์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๒ เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาเป็นระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๑

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๘ ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๙ ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 

๑. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน ๗๖๗ คน โดยมีระดับท่ีเป็นเกณฑ์
ค่าสูงสุด คือ ด้านบริหารวิชาการ รองลงมาเป็นด้าน บริหารงานบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป และด้านงบประมาณ 
ตามลำดับ  

๒. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และพิจารณาประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไป
ทุกด้าน  
 

การอภิปรายผล 
จากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีประเด็น

พิจารณา ดังนี้  
๑. ด้านวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  

๒. ด้านบริหารงานบุคคล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีความจำเป็นให้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีอย่างหลากหลายช่องทาง  

๓. ด้านงบประมาณ มีการสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ กรณีท่ีมีการแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  

๔. ด้านบริหารงานท่ัวไป มีการประชุม ประสานงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับ

สถานศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 
สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่ยอมรับและมีความ

พึงพอใจในเชิงบวก ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ขั้นตอน และระยะเวลา ดังนั้น จึงควรมีการ

ส่งเสริมการบูรณาการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำให้ได้รับทราบและ มีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินการร่วมกัน 

 

 

 



บรรณานุกรม 

ราชบัณฑิตยสถาน.(๒๕๔๒). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คพับเคชั่น. บุญชม ศรีสะอาด. 

(๒๕๔๕). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน   ๖๗๗  คน 

ครูผูส้อน    ๗๖   คน 

บุคลากรทางการศึกษา  ๗  คน 

คณะกรรมการสถานศึกษา  ๖  คน 

ผู้บริหาร   ๑  คน 

 

 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านงบประมาณ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

 

 



 

 

ด้านบริหารทั่วไป 

 



 

 

 



 
 

ข้อเสนอแนะ 

เด็กเพิง่เขา้เรยีนปีแรก บางอยา่งยังไมเ่กิดขึ้น การให้คะแนนอาจคลาดเคล่ือน ค่ะ 

และน้ำอัดลมซ่ึงเด็กบริโภคเข้าไปแล้วเกิดอันตรายตามสาธารณสุข 

ภาพรวมถอืวา่ดีมาก แต่ขอใหป้รบัปรงุเรือ่งหอ้งน้ำให้มีความสะอาดกว่าน้ีขอบคุณค่ะ 

อยากให้ครูสอนในคาปเรียนให้มากที่สุดไมอ่ยากให้ใช้ใบงานสอนเด็ก เด็กมาหาความรูเ้องม่คอ่ยเข้าใจค่ะ 

ช่วงโควดิ อยากให้มีน้ำยาฆา่เชือ้รองเท้าก่อนเข้า รร แล้วควรมีเจอแอลกอฮอล์ให้เด็กทุกหอ้งและทุกจุด ที่ตรวจไข้ไมต่รง ควรให้งบ รร ซ้ือเครื่องวดัไขท้ีแ่ม่นยำกว่าน้ี 

ฝากดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของหอ้งน้ำทุกชั้นวยั 

อยากให้มีการดูแลเรือ่งความสะอาดของห้องน้ำมากขึ้น 

 

ดีมากครบั 

อาหารกลางวันคววให้มีคุณภาพกว่าน้ี หัวละ๒๐ บาท จ้างทำจรงิเทา่ไร่ จำนวนเด็กโรงเรียนอนุบาลก็มากเงินก็เยอะควรส่ังทำอาหารให้ไดตุ้ณภาพกวา่น้ี 

ควรลดหนังสือต่อรายวิชาให้น้อยลง เด็กตัวนิดเดียวแบกหนังสือไปเรียนเหมือนแบกตึกไป 

อาหารกลางวันควรให้มีปริมาณและมีคณุภาพกว่าน้ี 

ความสะอาดในหอ้งน้ำยังไม่สะอาดเทา่ที่ควร ควรได้รบัการปรับปรุงดูแลความสะอาดให้ดียิง่ขึ้น 

ห้องน้ำชั้นป.๑ ไม่คอ่ยสะอาด อยากให้มีการปรบัปรงุ 

รบกวนดูแลความสะอาดและความปลอดภยัของห้องน้ำแต่ละชั้นเรียนดว้ยคะ่ 

ให้เด็กฝึกอ่าน(ภาษาองักฤษบอ่ยขื้น) 

ควรสนับสนุนด้านการกีฬาให้มากว่าน้ี 



ตู้น้ำดื่มควรจะสะอาดกวา่น้ี 

อยากใหพ้ัฒนาการเรียนการสอนแบบน้ีไปตลอด เพือ่ใหเ้ด็กได้มีความรู้มากขึน้ 

จันวิมล...ภาผล 

ขอขอบคุณนะค่ะที่สอบถามผู้ปกครอง 

กรุณาใชบ้ังคับใช้ ระเบยีบการไว้ผม ตามระเบียบกระทรวง 

อยากให้ทำหลังคาเพิ่มซักนิดหน่อยสำหรบัที่จอดรถผู้ปกครองเวลาไปจอดรอรับนักเรียน..ยงัไม่เป็นสัดส่วนเทา่ไรเเล้วไม่มีที่พักรถร่มๆเลย 

ครูควรสอนเด็กให้มากๆข้ึน 

เป็นโรงเรยีนทีด่ีมากค่ะ 

อยากซ้ือหนังสือเรียนเองจะไดใ้ช้ไดอ้ยา่งเต็มที่ 

จัดบุคลากรด้านวิชาให้ดขีึ้นกว่าน้ี 

อยากใหโ้รงเรียนปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหอ้งน้ำ และอยากให้มีการใหเ้ด็กไดท้ำกิจกรรมนอกหอ้งเรียนมากขึ้น เช่นเล่นในสนามเด็กเล่นให้มากขึ้น 

อยากให้คณุครแูจ้งประสานผู้ปกครองด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรยีน เป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะจะสามารถแก้ไขพฤติกรรมดา้นการเรยีนและผลการเรียนของนักเรยีนได้

ทันเวลา พฤติกรรมไมด่ีจะได้ไม่ตดิเป็นนิสัย ขอบคณุค่ะ 

เสริมทริคและความรูห้ลายรอบดา้นกว่าน้ี 

อยากให้เพิ่มต้นไม้ใหเ้ด็กๆ ไดเ้รียนรูธ้รรมชาติมากขึ้น 

ให้ไว้ผมยาวได ้

๑.การจราจรในโรงเรียน ไมป่ลอดภัยเท่าที่ควร 

อยากให้แยกส่วนเลยค่ะระหวา่งรถรับจ้างที่มารับเด็กนักเรียนอยากให้จอดมุมเดียวกัน คือหันตูดเข้าตรงทางเดินระหว่างทางเดินอาคาร๖แถบเดยีว. ส่วนรถยนต์ทาีผู้ปครองมารับให้

จอดตรงลานกว้าง เพราะรถรบัส่งบางคันเขาจอดตรงลานกว้างเด็กเล็กต้องวิง่ข้ามถนนไปขึ้นรถเองหว่งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเพราะรถรับส่งบางคันเขาก็น่ังดูเด็กบนรถไม่ได้มา

รับเด็กเอง. อยากให้แก้ไขกับจัดระเบียบตรงน้ีใหม่ค่ะเพือ่ความปลอดภยัของบุตรหลาน จริงที่ว่าคุณครูคอยยืนโบกธงให้ขา้มตรงศาลาแต่พอพ้นศาลาไปแล้วเด็กตอ้งเป็นคนเดินไปขึ้น

รถเอง. ขอบคุณค่ะ 

อยากให้คณุครอูนุบาลเขา้ใจธรรมชาตขิองเด็ก ไม่อยากใหดุ้หรอืบังคับเด็กทีอ่ยู่ในวัยซนจนเกินไป ไมอ่ยากให้จำกัดความคิดจินตนาการเด็ก เร่งเรียนเร่งสอนเด็กในวัยก่อน๗ขวบ

เกินไป เด็กในวัยก่อน๗ขวบสมองพัฒนาจากการเล่นผ่านกล้ามเน้ือมือมัดเล็กมัดใหญ่ 

อยากให้รถโรงเรียนสายบา้นลาน ไปจอดใน โรงเรียนเพือ่ความปลอดภยัของเด็กเวลาข้ามถนน มาขึ้นฝ่ังตรงขา้ม 

อยากให้เน้นภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ และภาษาจีน มากๆ ค่ะ จะได้ทันเดก็กรุงเทพฯ ในระดับชั้นเดียวกัน ใน กทม. เค้าไปไกลกวา่น้ีเยอะมากค่ะ ไม่อยากให้มีกิจกรรมหลังเวลา

เรียนค่ะ เพราะเด็กบางคนอยากเรียน แต่ไม่สามารถเรียนได้เน่ืองจากต้องกลับรถโรงเรยีน เช่น การเรียนดนตรีไทยค่ะ ทำใหเ้ด็กรู้สึกเล่ือมล้ำกันค่ะ 

ห้องน้ำควรจะสะอาดกว่าน้ีมากๆหน่อย 

อยากได้หอ้งน้ำให้เพียงพอกับเด็กและมีคนค่อยดูแลทำความสะอาดจะได้ไมเ่กิดอันตรายและปลอดภัยกับเด็กระดับ ป.๑ 



อยากให้ดแูลเด็กใหท้ั่วถงึ โตะ๊ เก้าอี้ ควรซ้ือเพิ่ม โดยรวมแล้วถือว่าดีเลิศ 

ยากใครมีครูครบและดูแเด็กได้ทัว่ถงึ 

ควรปรับปรุงความปลอดภัยในการก่อสรา้งภายในโรงเรยีนให้มากยิง่ขึ้น ปัจจุบันไม่มีการก้ันเขตก่อสร้างซ่ึงโดยปกติเป็นเรื่องจำเป็นตอ้งมี ผู้รับเหมาทำงานสะเพรา่มากและทาง

โรงเรียนควรกำชบัให้ผู้รบัเหมาปรบัปรงุโดยด่วน safety first 

อยากให้ครชูั้นอนุบาลจัดกิจกรรมให้เด็กมากกวา่การให้เด็กมาน่ังท่องกขค abc เด็กเล็กควรไดข้ยับรา่งกายให้มากที่สุด เพือ่พัฒนาการสมองและการเรียนรู้จะเติบโตไดด้ีกว่าการน่ัง

อยู่กับที่ และเน่ืองจากตอนน้ีเด็กๆมาพรอ้มกันทุกคนแล้วอาจเพราะสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนปรน ดงัน้ันการจัดกิจกรรมใหเ้ด็กๆจึงควรกระทำได้เช่นกัน 

ดีแล้วคะ่ 

ต้องการให้คณุครูผู้ฝึกสอนนักเรียนช่วยเขยีนหน้าการบา้นของนักเรียนมาทุกครั้งคะ เพราะเด็กนักเรียนบา้งคนไม่คอ่ยมคีวามรับผิดชอบคะ 

ดีทุกๆดา้นค่ะ 

มีความพึ่งพอใจ 

ขอพัฒนาร.รอยา่งน้ีไปเรื่อยๆครอูาจารย์ก็น.รเอาใจใสมากขึ้น 

ผู้ปกครองด.ญ.จิณณพตั จันแขกล่า 

เน่ืองจากโรงเรียนอนุบาลลาดยาวเป็นโรงเรยีนใหญป่ระจำอำเภอ ควรที่จะจัดสรรคณุครอูนุบาลที่เป็นครูรุ่นใหม่ มีความรูค้วามเข้าใจจิตวิทยาเชงิบวก การปฏิบตัิกับเด็กอย่างมีวินัย

เชิงบวกไดแ้ล้ว เลิกการขู่ การดดุ่าเด็กอย่างไม่มีเหตุผล ขูเ่ด็กให้กลัว หยดุพฤติกรรมเหล่าน้ีไดแ้ล้วเพราะเป็นการทำลายเด็กในระยาว มีผลต่ออารมณ์ และพฤติกรรมเด็ก 

เวลาส่ังการบา้นเด็กขอให้มีการปั้มตราปั้มหน้าที่มีการบ้านมาใหห้น่อยค่ะน้องอยู่ป.๑กับมาบา้นไม่คอ่ยรูว้่าการบ้านหน้าไหนค่ะ 

๑.ควรมีคอมพวิเตอรใ์หเ้พียงพอต่อจำนวนเด็ก ๒.แต่ละห้องเรยีนควรมีที่จัดเก็บไม้พลองเพราะคอ่นข้างเป็นอุปสรรตตอ่เด็กที่บา้นไกลแล้วต้องน่ังรถจักรยานยนต์ ๓.ช่วงกลางวันควร

มีการดูแลเรือ่งการเขา้ออกของบุคคลภายนอกให้มากกว่าน้ี ๔.ครูประจำชั้นควรมีความใส่ใจ สนใจ และสังเกตตุัวเด็กมากกว่าน้ี เพราะบางทีเด็กมีอาการป่วยครูยงัไม่ทราบเลย ๕.

อยากให้ครูมีส่ือการสอนที่มากกว่าเรียนแคใ่นหนังสือ ๕.ในวันสำคญัต่างๆ อยากให้มีกิจกรรมมากกว่าน้ี และเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะมากกว่าแค่การวาดรูประบายสีและเด็กทุกช่วง

ชั้นมีโอกาสไดป้ฏบิัตเิหมือนๆ กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

ท่ี ๔๔/๒๕๖๔      วันท่ี ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
 

ด้วย โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปท่ีมีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุม ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยงานในสังกัด  

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นเห็นควรขอความร่วมมือสถานศึกษา
ให้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา เพื่อให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

(ลงช่ือ) 
 

(นายสุเจน ชาญธัญกรณ์) 
ตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

คำชี้แจง 
๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจ
ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจ
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการของสถานศึกษา ท้ัง ๔ ด้าน  
๒. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
๓. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล      ผู้บริหาร   บุคลากรทางการศึกษา  ครูผู้สอน  

     คณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง   อื่น ๆ โปรดระบ ุ.....................  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ       

๑.การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดท่ีนำจัดการศึกษามาใช้      
๒. การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงาน (การให้การบ้าน/
การทำรายงาน) ให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ  

     

๓. การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา       
๔. การนำส่ือ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

     

๕. การประสานงานช้ีแจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน และ
ผู้ปกครอง  

     

ด้านงบประมาณ      
๑. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีนำมาใช้จัดการศึกษา      
๒. การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
เกิดผล  

     

๓. การประสานงาน/ส่ือสารในในโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กรณีท่ีผู้ปกครองต้อง
ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น โครงการทัศนะศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี  

     

๔. การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน       
๕. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก่ผู้เรียน       



 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านการบริหารงานบุคคล      

๑. การสรรหาครูท่ีมีความพร้อมด้านการเรียนการสอน       
๒. การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน       
๓. มีอัตรากำลังครูเพียงพอ       
๔. ครูปฏิบัติหน้าท่ีการสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา)       
๕. การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ๆ ของครู/บุคลากร       

ด้านบริหารท่ัวไป      
๑ .การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน       
๒. การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานท่ี       
๓. บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม       
๔. มีอาคารสถานท่ี ห้องประกอบการ เอื้อต่อการเรียนการสอน       
๕. มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน       

 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหรและการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การให้บริการของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด  

ท้ังนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา โดยขอให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษาระดับประเมินความพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากท่ีสุด  

บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงได้สรุปรายงานผลความพึง

พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 


