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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 5 กลุ่ม ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

 
1. กลุ่มตัวอย่าง  
 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จานวน 37 คน  
 
2. เครื่องมือ  
 ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานการ
บริหารงาน 5 กลุ่ม ได้แก่ 
    ด้านการบริหารวิชาการ  
    ด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  
    ด้านการบริหารงานบุคคล  
    ด้านการบริหารทั่วไป  
    ด้านการบริหารกิจการนักเรียน  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน การ
บริหารงาน 5 กลุ่ม  
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 5 กลุ่ม  
 
ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการครู  31 83.78 
พนักงานราชการ  2 5.40 
ครูอัตราจ้าง  3 8.10 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 2.70 
รวม  37 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นข้าราชการครู จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ   

83.78 รองลงมาคือ ครูอัตราจ้าง จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.10 และพนักงานราชการ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.40 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ด าเนินงานการบริหารงาน 5 กลุ่ม  
 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (likert) โดยมีเกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
  1    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 ค่าระดับความพึงพอใจมีการแปลคะแนนได้ดังนี้  
  ต่ ากว่า 1.50  หมายถึง    น้อยที่สุด  
  1.51 – 250  หมายถึง    น้อย  
  2.51 – 3.50  หมายถึง    ปานกลาง  
  3.51 – 4.50  หมายถึง    มาก  
  4.51 – 5.00  หมายถึง    มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
      ด้านการบริหารวิชาการ 
 
ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอก 
สถานศึกษา เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4.81 0.56 มากที่สุด 

2  สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  4.97 0.16 มากที่สุด 
3  ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  4.95 0.32 มากที่สุด 
4  จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครู เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  
4.78 0.58 มากที่สุด 

5  เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการใช้หลักสูตร  4.70 0.80 มากที่สุด 
6  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและ 

ทั่วถึง  
4.81 0.56 มากที่สุด 

7  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง 
หลากหลาย  

4.68 0.87 มากที่สุด 

8  ส่งเสริมให้ครูประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

4.73 0.64 มากที่สุด 

9  สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการความรู้ด้านวิชาการแก่ 
ชุมชน  

4.76 0.63 มากทีสุ่ด 

10  ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่าง 
หลากหลาย  

4.84 0.49 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย  4.80 0.53 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.80, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
(X = 4.97, S.D. = 0.16) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (X
= 4.95, S.D. = 0.32) และ ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่าง หลากหลาย (X = 
4.84, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
      ด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
 
ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

1  ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีอย่างเป็น 
ระบบ ตามระเบียบที่ก าหนด 

4.73 0.60 มากที่สุด 

2  ส่งเสริมให้ครูใช้พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

4.84 0.49 มากที่สุด 

3 มีการก ากับ ดูแล การตรวจสอบพัสดุประจาปี  4.78 0.58 มากที่สุด 
4 จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
4.81 0.51 มากที่สุด 

5 ควบคุมให้มีการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

4.81 0.51 มากที่สุด 

6 ก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

4.54 0.86 มากที่สุด 

7 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  4.65 0.74 มากที่สุด 
8 ร่วมกันกับครูจัดให้มีกองทุนสวัสดิการภายในโรงเรียน  4.86 0.41 มากที่สุด 
9 จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน  4.70 0.73 มากที่สุด 
10 จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน  4.59 0.88 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย  4.73 0.63 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.78, S.D. = 0.63) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ร่วมกันกับครูจัดให้มีกองทุนสวัสดิการ
ภายในโรงเรียน (X = 4.86, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูใช้พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน (X = 4.84, S.D. = 0.49) และ จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ ควบคุมให้มีการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (X = 4.81, 
S.D. = 0.51) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
      ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 
1 มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของครู  4.76 0.54 มากที่สุด 
2 ยึดหลักความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน  4.54 0.89 มากที่สุด 
3 สนับสนุนให้ครูเข้าสู่วิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงสุด  4.68 0.66 มากที่สุด 
4 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 4.81 0.51 มากที่สุด 
5 สร้างเสริมขวัญและกาลังใจให้ครูอย่างสม่ าเสมอ 4.70 0.69 มากที่สุด 
6 แนะน าให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ 

ขอบข่ายของงานในโรงเรียน 
4.68 0.70 มากที่สุด 

7 ยกย่อง ชมเชย พิจารณาความดี ความชอบด้วยความยุติธรรม 4.66 0.71 มากที่สุด 
8 วางแผนการจัดอัตรากาลังสอดคล้องกับความต้องการของ 

โรงเรียน 
4.84 0.49 มากที่สุด 

9 เห็นใจและให้ก าลังใจ เมื่อครูประสบปัญหาต่างๆ  4.73 0.50 มากที่สุด 
10 เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของครู 
4.54 0.72 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย  4.69 0.64 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.69, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ วางแผนการจัดอัตรากาลังสอดคล้องกับความต้องการของ 
โรงเรียน  (X = 4.84, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  
(X = 4.81, S.D. = 0.51) และ มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของครู (X = 4.76, S.D. = 
0.54) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
      ด้านการบริหารทั่วไป 
 
ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

1  พัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการได้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4.73 0.64 มากที่สุด 

2 จัดระบบการบริหารจัดการตามขอบข่ายและภารกิจการ 
บริหารที่เป็นนิติบุคคล 

4.68 0.66 มากที่สุด 

3 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและกระบวนการปฏิบัติงานให้ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.81 0.51 มากที่สุด 

4 สนับสนุนให้ครูน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามา 
ใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

4.65 0.71 มากที่สุด 

5 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และ 
สภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

4.76 0.59 มากที่สุด 

6 ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

4.70 0.61 มากที่สุด 

7 วางแผนระบบการควบคุมภายในโรงเรียน โดยให้ครูมีส่วนร่วม  4.65 0.67 มากที่สุด 
8 จัดท าทะเบียนนักเรียนเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนา 

โรงเรียน 
4.68 0.70 มากที่สุด 

9 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่และบริการของโรงเรียน  4.62 0.75 มากที่สุด 
10 สนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรม ประเพณีต่างๆ ในชุมชน 4.70 0.65 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.69 0.65 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.69, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ (X = 4.81, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (X = 4.76, S.D. = 0.59) และ พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (X = 4.73, S.D. = 0.68) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
      ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 
 
ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

1  การรวบรวมข้อมูล มีการรับฟังเสียงนักเรียนและจัดท า 
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 

4.62 0.75 มากที่สุด 

2 การท าแผนงานกิจการนักเรียน  4.68 0.66 มากที่สุด 
3 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดพันธะกิจงาน 

กิจการนักเรียน 
4.73 0.64 มากที่สุด 

4 การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน  4.84 0.44 มากที่สุด 
5 การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน  4.73 0.68 มากที่สุด 
6 มีการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 4.81 0.51 มากที่สุด 
7 มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  4.78 0.58 มากที่สุด 
8 มีการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  4.68 0.70 มากที่สุด 
9 มีการประเมินผลการดาเนินงานกิจการนักเรียน  4.70 0.65 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.72 0.62 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.72, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า  ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน (X = 4.84, S.D. = 
0.44) รองลงมา คือ มีการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.81, S.D. = 0.51) และ 
มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X = 4.78, S.D. = 0.58) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
      ภาพรวมรายด้านการบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม 
 

ด้านการบริหารงาน X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารวิชาการ  4.80 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  4.73 0.63 มากที่สุด 
3. ด้านการบริหารบุคคล 4.69 0.64 มากที่สุด 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.69 0.65 มากที่สุด 
5. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 4.72 0.62 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 7.42 0.61 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงาน 
ภาพรวมรายด้านการบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.72, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการบริหารวิชาการ (X = 4.80, S.D. = 
0.53) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ (X = 4.73, S.D. = 0.63) ด้านการบริหาร
กิจการนักเรียน (X = 4.72, S.D. = 0.62)  ด้านการบริหารบุคคล (X = 4.69, S.D. = 0.64) และด้านการ
บริหารทั่วไป (X = 4.69, S.D. = 0.65) ตามล าดับ  
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4. สรุปผล 
 จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 37 คน พบว่า 
 2.  ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านการ
บริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.80, S.D. = 0.53)  
 3.  ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านการ
บริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.78, S.D. = 0.63)  
 4.  ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.69, S.D. = 0.63)  
 5.  ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านการ
บริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.69, S.D. = 0.65)  
 6.  ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านการ
บริหารกิจการนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.72, S.D. = 0.62)  
 7.  ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานภาพรวม
รายด้านการบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.72, S.D. = 0.61)  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
     -   
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