
 

 



 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ  

การส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน 

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนด าเนินการโดยใช้

แบบสอบถามความ พึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียน จาก

การตอบแบบสอบถามที่ตอบทั้งหมด ๕๐ คน    ผลการวิเคราะห์ด้านวิชาด้านงบประมาณ ด้าน บริหารงาน

บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป  แสดงตารางดังต่อไปนี้ 

การบริหารและการจดัการการศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ มีความพึงพอใจระดับ 

คน จ านวนคน X คะแนน มากขึ้นไป 

  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด จ านวน ร้อยละ 

1.ด้านวิชาการ 50  -  - 10 40 200 240 96 

2.ด้านงบประมาณ 50  -  - 10 43 197 240 96 

3.ด้านบริหารงานบุคคล 50  -  - 5 30 115 245 98 

4.ด้านบริหารทั่วไป 50  -  - 10 40 200 240 96 

รวม 200     25 153 812 965 96.5 

คิดเป็นร้อยละ 100     12.5 76.5 406 482.5 96.5 
 

จากตารางพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารจัดการของโรงเรียน ตามกระบวนการ 

บริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารงานทั่วไป มี

ความพึงพอใจ ด้านวิชาการในระดับมากข้ึนไปร้อยละ ๙๖ มีความพึงพอใจ ด้านงบประมาณใน ระดับมากขึ้น

ไปร้อยละ ๙๖ มีความพึง พอใจด้านงานบุคคลในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๙๘ และความพึงพอใจด้าน

บริหารงานทั่วไปมากข้ึนไประดับร้อยละ ๙๖  

ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในภาพรวม 

ตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริการงาน บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มี

ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕ 



 

ภาคผนวก 

แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการจ าเป็นในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ปีงบประมาณ  2564 

 

ค าชี้แจง    

1.แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา และสอบถามความต้องการจ าเป็น ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วย  3  ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล   

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale )  5  ระดับ คือ  น้อยที่สุด   น้อย  ปานกลาง  มาก และ 

มากที่สุด  จ านวน           ข้อประกอบด้วย 

     2.1 ด้านวิชาการ                    จ านวน   5   ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด 

     2.2 ด้านงบประมาณ                จ านวน     6   ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด 

     2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล      จ านวน    7  ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด 

     2.4 ด้านการบริหารทั่วไป            จ านวน   5  ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล                     

                           ⃣      ผูป้กครอง         

                           ⃣         คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        ⃣       ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียน 

          ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

  ด้านการบริหารงานวิชาการ           

1 การคัดเลือกและก าหนด หนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่           

2 การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงาน           

3 การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา           

4 
การน าสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ  
เรียนรู้ของผู้เรียน 

          

5 
การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
โรงเรียน และผู้ปกครอง  

          

  ด้านงบประมาณ           

6 
โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี 
พัสดุ อย่างชัดเจน 

          

7 การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา ) แก่ผู้เรียน           

8 
การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีน ามาใช้ในการ
จัดการศึกษา 

          

9 
การน าทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างเกิดผล 

          



10 การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆของทางโรงเรียน           

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

12 การน านวัตกรรม  เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน           

13 
โรงเรียนมีการนิเทศ ตรวจสอบการใช้งบประมาณด้านการเงินและ
พัสดุ 

          

  ด้านการบริหารงานบุคคล           

15 การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน          

16 การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน          

17 อัตราก าลังครูเพียงพอ          

18 ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา          

19 การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ของครูและ บุคคลากร      

  ด้านบริหารทั่วไป           

20 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน          

21 การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่          

22 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม          

23 อาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอ้ือต่อการเรียนการสอน          

24 การจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน      

 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

 



 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการจดักจิกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 27 พ.ค. 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 



 

ตอนท่ี 2 ความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการประชุม       ผูป้กครองนกัเรียน

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


