
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 
1. ความเป็นมา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและคุณธรรม บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่สากล 
บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการตามคุณภาพ OBECQA และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์ เพ่ือให้
ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามเป้าหมายด้าน
ผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA มีการบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามข้อกําหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA 

การพัฒนาคุณภาพการบริการ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณค่า
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ได้ตระหนัก
และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ การ
ให้บริการ และสรุปรายงานผลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เพ่ือ
เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  
2.2 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย นามาปรับปรุง 

พัฒนา ในการดําเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  
2.3 นําเสนอผลการดําเนินงานให้สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 

3. ขอบเขตของการประเมิน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย จํานวน 98 คน ประกอบด้วย  
- ผู้บริหาร  
- คร ู 
- บุคลากร  
- ผู้ปกครอง  
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
 



4. วิธีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารงานตามโครงสร้างและ

กระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีวิธีดําเนินการดังนี้  

1. สร้างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 ประเภทผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List)  
 ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารจัดการ และ
การให้บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ
งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป (สอบถาม ด้านงาน
วิชาการ 10 ข้อ ด้านงบประมาณ 7 ข้อ ด้านบริหารงานบุคคล 5 ข้อ ด้านบริหารทั่วไป 7 ข้อ ) แบบสํารวจ 
ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert โดย
กําหนดระดับความพึงพอใจ คือ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจ
ปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  

2. ส่งแบบสํารวจความพึงพอใจ ถึงผู้รับบริการ ในปีงบประมําณ 2564 ซึ่งมีจํานวน 98 คน เก็บ 
รวบรวมแบบสํารวจกลับคืน และนําแบบสํารวจมาตรวจสอบความสมบูรณ ์ 

3. นําข้อมูลจากแบบสํารวจตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับการบริการ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์
ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด 

5. ผลการด าเนินงาน  
1. จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในปีงบประมาณ 2564 จํานวน 98 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสํารวจ

ความพึงพอใจ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เก็บกลับคืน
มาได้ จํานวน 98 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารจัดการตาม 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และดา้นบริหารงานทั่วไป ปรากฏดังนี้ (n = 98)  

 



2.1 จํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จํานวน 98 คน 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหาร 4 4.08 
คร ู 59 60.20 
บุคลากร 4 4.08 
ผู้ปกครอง 25 25.51 
คณะกรรมการสถานศึกษา 6 6.12 

รวม 98 100 
จากตาราง พบว่า ผู้รับการบริการกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 98 คน จําแนกเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08  ครู จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 บุคลากร 
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 ผู้ปกครอง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51 และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 ตามลําดับ 

 
2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี โดยรวมทั้ง 4 ด้าน  (n=98) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. แปลผล 
ด้านวิชาการ 4.56 0.201 มากที่สุด 
ด้านงบประมาณ 4.53 0.199 มากที่สุด 
ด้านบริหารงานบุคคล 4.50 0.190 มากที่สุด 
ด้านบริหารงานทั่วไป 4.53 0.204 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.53 0.1985 มากที่สุด 
จากตารางผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ 2564 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ในภาพรวมพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  
( ̅=4.53) อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยเรียงลําดับรายด้านจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการ ( ̅=4.56)  
ด้านงบประมาณ ( ̅=4.53) ด้านบริหารงานทั่วไป ( ̅=4.53) และด้านบริหารงานบุคคล ( ̅=4.50) ตามลําดับ 

 


