
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีต่อการดาเนินงานการบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๑. กลุ่มตัวอย่าง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๗๐ คน  

 
๒. เครื่องมือ  
ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานการ

บริหารงาน ๔ ฝ่าย  
ด้านการบริหารวิชาการ  

ด้านการบริหารงบประมาณ  

ด้านการบริหารงานบุคคล  

ด้านการบริหารทั่วไป  
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานการบริหารงาน ๔ 
ฝ่าย 
 

 ๓. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานการบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
 

 ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการครู   
พนักงานราชการ   
ลูกจ้างชั่วคราว   

รวม   
 
 

  ตอนที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนิน
งานการบริหารงาน ๔ ฝ่าย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (likert) โดยมีเกณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 



๕ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
๔ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
๓ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
๒ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
๑ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าระดับความพึงพอใจมีการแปลคะแนนได้ดังนี้ 

ต่ ากว่า ๑.๕๐  หมายถึง น้อยที่สุด  
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง น้อย  
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง  
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มาก  
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 

ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ (คน/ร้อยละ) ร้อยละ 
รายข้อ 

ค่าเฉล่ีย
รายข้อ 

ระดับความ
พึงพอพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังใน 

และนอกสถานศึกษา เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

        

๒ สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  

        

๓ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ โดย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

        

๔ จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครู เพ่ือให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

        

๕ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
การใช้หลักสูตร  

        

๖ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  

        

๗ ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ และนวัตกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย  

        

๘ ส่งเสริมให้ครูประสานความร่วมมือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกัน  

        

๙ สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการ
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

        

๑๐ ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย  

        

สรุป         



 

-2- 

ท่ี รายการ  ร้อยละ 
รายข้อ 

ค่าเฉล่ีย
รายข้อ 

ระดับความ
พึงพอพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
๑๑ ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านการเงิน การ

บัญชีอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบท่ีก าหนด  
        

 ส่งเสริมให้ครูใช้พัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  

        

 มีการก ากับ ดูแล การตรวจสอบพัสดุประจ าปี          
 จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
        

 ควบคุมให้มีการเบิก-จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี  

        

 ก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินและผล
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

        

 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา          
 ร่วมกันกับครูจัดให้มีกองทุนสวัสดิการภายใน

โรงเรียน  
        

 จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน          
 จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน          
 สรุป         

ด้านการบริหารงานบุคคล 
 มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 

ความสามารถของครู  
        

 ยึดหลักความพึงพอใจของครูในการ
บริหารงาน  

        

 สนับสนุนให้ครูเข้าสู่วิทยฐานะและขอเล่ือน
วิทยฐานะท่ีสูงสุด  

        

 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง  

        

 สร้างเสริมขวัญและกาลังใจให้ครูอย่าง
สม่ าเสมอ  

        

 แนะน าให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและขอบข่ายของงานในโรงเรียน  

        

 ยกย่อง ชมเชย พิจารณาความดี ความชอบ
ด้วยความยุติธรรม  

        

 



-3- 

ท่ี รายการ  ร้อยละ 
รายข้อ 

ค่าเฉล่ีย
รายข้อ 

ระดับความ
พึงพอพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 วางแผนการจัดอัตรากาลังสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน  

        

 เห็นใจและให้กาลังใจ เมื่อครูประสบปัญหา
ต่างๆ  

        

 เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  

        

 สรุป         
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 พัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียน ให้

สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

        

 จัดระบบการบริหารจัดการตามขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารท่ีเป็นนิติบุคคล  

        

 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

        

 สนับสนุนให้ครูนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา  

        

 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้  

        

 ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายรูปแบบ  

        

 วางแผนระบบการควบคุมภายในโรงเรียน 
โดยให้ครูมีส่วนร่วม  

        

 จัดท าทะเบียนนักเรียนเพ่ือประกอบการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน  

        

 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานท่ีและ
บริการของโรงเรียน  

        

 สนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรม ประเพณีต่างๆ 
ในชุมชน  

        

 สรุป         
 สรุปภาพรวม         

 

๔. สรุปผล  
จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๗๐ คน พบว่า  



๑. ประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ ๔.๓๐  

๒. ประเมินการด าเนินงานด้านงบประมาณ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ ๔.๑๙  
๓. ประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่า

เท่ากับ ๔.๑๘  
๔. ประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารท่ัวไป อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมีค่า

เท่ากับ ๔.๕๗ 

๕. ข้อเสนอแนะ  
---ไม่มี--- 

 


