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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการบรกิาร 

และการจัดการศึกษาของ ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

************************** 
ความเป็นมา โรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 21 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

บทบาทหน้าที่ ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกลุ่มงานในโรงเรียน คือการให้บริการ ประสาน ส่งเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร ชุมชน องค์กร

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้การมา

ติดต่อราชการ ประสานงาน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความ ประทับใจ จึงได้

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ดังนี้ 

ประเด็นการสอบถาม 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1.1 วิธีการให้บริการมีความเหมาะสม 

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน 

1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับ ก่อน-หลัง 

1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 

2.1 สุภาพอ่อนน้อม และมีมนุษย์สัมพันธ์ 

2.2 เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 

2.3 รับฟังปัญหาข้อสงสัยผู้รับบริการ 

2.4 มีทักษะ ความเข้า ใจในการปฏิบัติงาน 
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3. ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการ 

3.1 เพียงพอต่อการให้บริการ 

3.2 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.3 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.4 ตอบสนองการให้บริการอย่างเหมาะสม 

4. ด้านอาคารสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

4.1 พ้ืนที่ในการให้บริการมีความเป็นสัดส่วน สะดวกและเหมาะสม 

4.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 

4.3 สะอาด เป็นระเบียบ เป็นระบบ เรียบร้อย สวยงาม 

4.4 มีความปลอดภัย 

5. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

5.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 

5.2 ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 

5.3 ประโยชน์จากการได้รับบริการ 

5.4 ความคุ้มค่าในการได้รับบริการ ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจได้มาจากการวิเคราะห์หา X 

(คือ ค่าเฉลี่ย หรือตัวกลางเลข คณิต) และ SD. (คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติท่ีวัดการกระจาย 

ของคะแนน พิจารณาค่าแตกต่างจาก คะแนน เฉลี่ยมากน้อยเพียงใด) แล้วแปลค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลผลว่า มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลผลว่า มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลผลว่า ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลผลว่า น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลผลว่า น้อยที่สุด 

ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงเรียนจะน าไปใช้ใน การปรับปรุง และ 

พัฒนาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ 
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการบรกิาร 

และการจัดการศึกษาของ ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

************************** 
สรุปผลการการส ารวจตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

    

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น 56  คน ประกอบด้วย 

1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.1.2 บุคลากรทางการศึกษา 

1.1.3 ครูผู้สอน  

1.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ประกอบด้วย 

2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ    

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านงบประมาณ   

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล  

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านบริหารงานทั่วไป   
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 คือ ร้อยละ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

 

ตารางท่ี 1 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

รวม 

1 
3 
36 
15 
56 

1.78 
5.35 
64.28 
26.78 
100 

 

 จากตารางท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีจ านวนทั้งสิ้น 56  คน 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.28 และ

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน   3   คน คิดเป็นร้อยละ 5.35 
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4.2 ร้อยละของผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  

ด้าน น้อยท่ีสุด น้อย ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านวิชาการ 3.38 6.08 11.19 58.78 20.27 

ด้านการบริหารงานบุคคล 6.47 5.07 10.14 59.12 19.26 

ด้านงบประมาณ 1.50 2.63 6.76 59.80 11.45 

ด้านบริหารงานทั่วไป 5.14 8.13 13.27 67.18 32.95 

เฉลี่ยร้อยละ 4.11 5.48 10.41 61.22 20.98 

 

จากตารางท่ี 2 ร้อยละของผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบสอบถามมี

ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 61.22 และคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจ ต ่าสุด ได้แก่ ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.11 

4.3 ร้อยละของความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียน      

ศรีชมภูวิทยา ที่มีผลการตอบแบบสอบถาม ระดับดี ขึ้นไป ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 

ด้าน น้อยท่ีสุด น้อย ดี ดีมาก ดีเยี่ยม รวม 

ด้านวิชาการ 3.38 6.08 11.19 58.78 20.27 90.54 

ด้านการบริหารงานบุคคล 6.47 5.07 10.14 59.12 19.26 88.51 

ด้านงบประมาณ 1.50 2.63 6.76 59.80 11.45 92.57 

ด้านบริหารงานทั่วไป 5.14 8.13 13.27 67.18 32.95 89.53 

เฉลี่ยร้อยละ 4.11 5.48 10.41 61.22 20.98 90.29 
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จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลการตอบแบบสอบถาม ระดับดี ขึ้นไป ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็น

ร้อยละ  90.29  โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับดี ขึ้นไป สูงสุด ได้แก่ ด้านงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 92.57 

ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 90.54 ด้านบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 89.53 และ ด้านการบริหารงาน

บุคคล คิดเป็นร้อยละ 88.51 ตามล าดับ  

5. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5.1 ด้านวิชาการ 

 1) การประเมินการอ่านออกเขียนได้(PiSa) ค ายากเกินไป และเนื้อหามากเกินไปส าหรับเด็ก 

 2) ควรน าผลการประเมินมาใช้วางแผนในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

5.2 ด้านงบประมาณ 

 1) การจัดสรรงบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ฝ่ายแผนฯ ควรลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพจริงของความขาดแคลน

ของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ 

 5.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

  1) ให้เขตจัดอบรมคูปองครูเอง จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลๆ 

 5.4 ด้านบริหารงานทั่วไป 

  1) ควรเพิ่มบทบาทด้านการควบคุมภายในให้กับเจ้าหน้าที่เขตท่ีดูแลและครูในโรงเรียนให้สามารถ

เป็นผู้น าในการขยายผลให้กับครูในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจน าไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการด้านบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ค าชี้แจง 

1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  

2. ผลการประเมินของแต่ละท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ในภาพรวม จึงขอความกรุณาท่านตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ท่านรับรู้ทุกข้อค าถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

สถานภาพ         ผู้บริหารสถานศึกษา         ครูผู้สอน  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน 

ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ที่ตรงกับความเป็นจริงตามค าอธิบาย 

           ตามระดับความคิดเห็น  ได้แก่  5 = มากที่สุด   4  = มาก    3  =ปานกลาง  2 =  น้อย   1 = น้อยที่สุด  

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

1. การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. การให้ความช่วยเหลือด้านการวางแผน การอบรม พัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา 

3. การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

4. การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 

5. การให้ความช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ 

6. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

7. การให้ความช่วยเหลืองานประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
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ด้านการบริหารงบประมาณ 

8. การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

9. การเสนอขอ จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ 

10.  การอนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในสถานศึกษา 

11.  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 

12.  การให้ความช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา 

13. การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

14. การวางแผนอัตราก าลังให้แก่สถานศึกษา 

15. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูให้แก่สถานศึกษา 

16. ด้านขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เช่น ความดีความชอบ เครื่องราชฯ การเลื่อน

ต าแหน่ง ระดับให้สูงขึ้น และการย้าย 

17. ด้านการขออนุมัติไปราชการ/อนุญาตไปต่างประเทศ 

18.  ด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

19.  ด้านการขออนุญาตคัดส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

20. ด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และความพร้อมของการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ 

21. ด้านข้อมูล เอกสาร งานธุรการ 

22. ด้านการประสานงาน  การต้อนรับและการช่วยเหลือ 

23. ด้านความพร้อม พอเพียงและความสะอาดของอาคารสถานที่ เช่น ที่จอดรถ ห้องประชุม ห้องน ้า 

    ห้องส้วม 

24. ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร 

25. ด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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ความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านอ านวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 

26.  อาคารสถานที่ มีการติดป้ายแสดงแผนผังกลุ่ม/ฝ่าย ห้องประชุม ห้องน ้า ได้อย่างชัดเจน 

27.  อาคารสถานที่ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม 

28.  จัดที่พักส าหรับผู้มาติดต่องานได้เพียงพอและเหมาะสม 

29.  มีห้องน ้า ห้องส้วมที่สะอาด เพียงพอไว้บริการ 

30.  มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 

31.  มีห้องประชุมที่เหมาะสมในการจัดประชุม 

32.  มีสถานที่จอดรถเพียงพอไว้บริการและปลอดภัย 

33.  การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของส านักงานฯ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว 

34.  ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ ครอบคลุม และทันสมัยต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

35. เว็บไซต์ของส านักงานเขตฯ มีความสวยงามและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

36. มีช่องทางต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น กระดานข่าว,E- mail,  

     Chat Online สื่อ ICT 

37. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส อัธยาศัยดี  

38. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 

39. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

40. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

41. มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

42. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

ตอบที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารและจัดการศึกษา โรงเรียนศรีชมภูวิทยา                                                 

************************************************************************************** 

 โปรดให้ข้อมูลโดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงค าตอบที่ท่านเลือก 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 1) เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 2) อายุ ( ) ต ่ากว่า 30 ปี ( ) 31 – 40 ปี ( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 ปีขึ้น

ไป 3) อาชีพ ( ) รับจ้าง ( ) รับราชการ ( ) พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ ( ) อื่นๆ…………..…..… 4)  

ท่านเป็นผู้ปกครองนักเรียน        ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น  ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
ประเด็นความพึงพอใจ                      ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

     

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจ านวนนักเรียน       

3. ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส      

4. บริการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ      

ด้านบุคลากร 
1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับความเป็นครู  

     

2. การพูดจากับนักเรียนและผู้ปกครองสุภาพเหมาะสม       

3. จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ       

4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนสม ่าเสมอทุกคน       

5. การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองด้วยความเป็นกันเอง      

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ ที่
หลากหลายเช่นห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม  

     

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

     

 

 



 

ประเด็นความพึงพอใจ               ระดับความพึงพอใจ 
4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน  

     

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับ หลักสูตร
สถานศึกษา 

     

 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตามความสามารถของนักเรียน  

     

2. แนะแนวให้ค าปรึกษา ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด 
การศึกษาต่อและ การพัฒนาตนเอง  

     

3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน อย่าง
ต่อเนื่อง  

     

4. พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่       

5. ส่งเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ       

6. จัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่นวันแม่ วันอ าลาสถาบัน      
 ด้านอาคารสถานที่  
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย 

     

 2. ถนนภายในโรงเรียนสะดวกปลอดภัย      

 3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน ้าดื่มสะอาดเพียงพอ      

 4. มีห้องสมุดบริการ สามารถศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี       
5. มีห้องคอมพิวเตอร์ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ       

6. มีห้องน ้าส้วม สะอาด เพียงพอ       

3. ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.                                         ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

หน่วยงาน 
 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน SD แปลผล 
หมายเหตุ 

โรงเรียนศรีชมภู
วิทยา 

     49        5       -     มากที่สุด  

 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มงาน/หน่วย 

  หน่วยงาน  
 

 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 
 

   แปลผล     หมายเหตุ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 5 - มากที่สุด  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 - มากที่สุด  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 5 - มากที่สุด  
กลุ่มบริหารงาน 5 - มากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

     ค าน า 

การจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้ด าเนินการบริหารจัดการ

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้ที่ให้การสนับสนุนจาก

องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ประสบ ผลส ารวจและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกช่วงชั้น ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 

กฎระเบียบที่ควรทราบ การ ปฏิบัติตนของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนการขอความร่วมมือจาก

ผู้ปกครองช่วย เสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การจัดการศึกษา

ประสบผลตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดท าแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน และได้รับความ ร่วมมือจากท่าน

ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจะน าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้มา ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดี

ยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภู

วิทยา แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารและจัดการศึกษา โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการสส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจ าปีพ.ศ.2562 

 

                          โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

 

 

         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต   21 
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการบริการ            3-6 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ          7-9 
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