
 

 
 
 
 

รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 
 



 

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวทิยา ปี 2564 
*********************************************************************** 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้ด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงาน พัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา โดย
ก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ 

การน าเสนอข้อมูล ประกอบค าบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1  
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งให้บริการของโรงเรียนบ้าน 
ดอนแดงดอนน้อยวิทยา โดยปรากฏดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ที ่ ต่ าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  หมายเหตุ 

1. นักเรียน 15 30%  
2. ผู้ปกครอง 22 44%  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 12% (ครูที่มาติดต่อราชการ) 
4. ชุมชน 5 10% (ผู้น าชุมชน,กรรมการสถานศกษา) 
5. อ่ืน ๆ 2 4% (ผู้ที่มาติดต่อราชการ) 

รวม 50 100%  
 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล โดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 44 
รองลงมาคือ นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 30 ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 1 
และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา (แยกตามรายด้าน 4 
ด้าน) 

 
รายการประเมิน 

 
จ านวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ 
5 

(มากท่ีสุด) 
4 

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2 

(น้อย) 
1 

(น้อย
ที่สุด) 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

 

1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน การให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรและแนะแนว 
การศึกษา เช่น มีประกาศ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
50(100%) 

 

 
50(100%) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. วิธีการ/ขั้นตอนในการรับสมัครมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

50(100%) 46(92%) 3(6%) 1(2%) - - 

3. วิธีการสอน/รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  50(100%) 47(94%) 3(6%) - - - 
4. สื่อ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม มี
ความหลากหลาย และเหมาะสม 

50(100%) 41(82%) 2(4%) 6(12%) 1(2%) - 

5. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนของ
ผู้รับบริการ 

50(100%) 44(88%) 6(12%) - - - 

ผลประเมินความพึงพอใจ (ร้อยละ) 91.2 5.6 2.8 0.4 0 
ความพึงพอใจต่อครูและบุคลากรที่ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาด้วยความสุภาพ 
เป็นมิตร อัธยาศัยดี 

50(100%) 46(92%) 4(8%) - - - 

2. ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนในหลักสูตร/
โปรแกรมวิชาต่างๆ 

50(100%) 44(88%) 2(4%) 4(8%) - - 

3. ความเพียงพอของจ านวนครูผู้สอนในแต่ละ
หลักสูตร 

50(100%) 50(100%) - - - - 

4. เทคนิคและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของ
ครูผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ 

50(100%) 44(88%) 5(10%) 1(2%) - - 

5. ครูผู้สอนมีความเอาใจใส่การสอนและดูแล
นักเรียน 

50(100%) 49(98%) 1(2%) - - - 

ผลประเมินความพึงพอใจ (ร้อยละ) 93.2 4.8 2 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนสะดวกในการเดินทางมา
โรงเรียนป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ 

50(100%) 46(92%) 3(6%) 1(2%) - - 

2. อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ / เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ / ห้องปฏิบัติการ เพียงพอ และทันสมัย 

50(100%) 44(88%) 6(12%) - - - 

3. การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

50(100%) 32(64%) 2(4%) 16(32%) - - 



 

4. ความเพียงพอต่อสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
โทรศัพท์  
สาธารณะ ห้องสุขา น้ าดื่ม 

50(100%) 45(90%) 2(4%) 3(6%) - - 

5. ความสะอาดของสถานศึกษา และห้องสุขา  
โรงอาหารพร้อมทั้งน้ าดื่ม มีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

50(100%) 48(96%) - 2(4%) - - 

ผลประเมินความพึงพอใจ (ร้อยละ) 86 5.2 8.8 0 0 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ได้รับบริการการเรียนการสอนตรงกับความ
ต้องการ 

50(100%) 44(88%) 3(6%) - - 3(6%) 

2. ความรู้/ทักษะที่ได้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
คนดี และมีสุข 

50(100%) 49(98%) - 1(2%) - - 

3. การให้บริการการเรียนการสอนโดยรวม 50(100%) 47(94%) 3(6%) - - - 
4. บุคลากรมีการให้ค าแนะน า และค าปรึกษาท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

50(100%) 42(84%) 6(12%) 2(4%) - - 

5. โรงเรียนมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ให้
ผู้รับบริการได้ทราบ 

50(100%) 41(82%) 2(4%) 1(2%) 5(10%) 1(2%) 

ผลประเมินความพึงพอใจ (ร้อยละ) 89.2 5.6 1.6 2 1.6 
ผลประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน (ร้อยละ) 100 89.9 5.3 3.8 0.6 0.4 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา (แยก
ตามราย 
ด้าน 4 ด้าน) 

 
ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา (แยกตามรายด้าน 4 ด้าน) 

ปรากฏว่า ด้านที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ได้ร้อยละ 93.2 รองลงมาคือด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการได้ร้อยละ 91.2 และด้านคุณภาพการให้บริการ ได้ร้อยละ 89.2 และได้ 
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ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของโรงเรียนบา้นดอนแดงดอนนอ้ยวทิยา ทั้ง4ดา้น 
ประจ าปี 2564



 

คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ร้อยละ 86 
โดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ระดับมากที่สุด คือ ร้อยละ 89.9 มีความพึง 

พอใจระดับมาก คือ ร้อยละ 5.3 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 3.8 มีความพึงพอใจระดับ 
น้อย คือ ร้อยละ 0.6 และมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 0.4 

จากผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ประจ าปี2564 คิดเป็น
ร้อยละ 89.9 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้  

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีเกณฑ์ในการประเมินระดับคุณภาพ (การ 
ประเมินแบบอิงเกณฑ์) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0–50.00 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.01–69.99 ระดับคุณภาพ พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.01–79.99 ระดับคุณภาพ ดี 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.01 – 89.99 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.01–100 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ข้อเสนอแนะ  
ด้านอาคารสถานที่ 

1. อยากให้พัฒนาสนามเด็กเล่น 
2. ควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้ทันสมัย 

ด้านการเรียนการสอน 
1. อยากให้จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ 
2. อยากให้มีสื่อประกอบการสอนมาก ๆ 

ด้านผู้เรียน 
1. สร้างผู้น าในกลุ่มนักเรียนและเด็กที่มีปัญหาจะได้ตามง่ายขึ้น 
2. อยากให้ซ้อมกีฬาเยอะๆ 

 
เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 


