
รายงานผลสํารวจความพึงพอใจในการบริหาร 

และการจัดการศึกษา ประจําป ๒๕๖๔ 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนมัธยม
วิภาวดี เพ่ือรายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
และการให้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้าน
อาคารสถานที่  และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน อันเป็นการสะท้อน ผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบ
คุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้นและนำผลการตอบแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้นเพ่ือให้
ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อ  เสนอแนะ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  



รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีประจําปี ๒๕๖๔ 

ความเป็นมา 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม 2553 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  มีภารกิจหลักในการจัดส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ในเขตบริการ 2 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์
ธานีและชุมพร นำมาสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จึงไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาประจาํปี ๒๕๖๔ 

เพื่อนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุงใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีส่วนไดส่วนเสีย อันจะสง่ผลต่อการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนมัธยม
วิภาวดี ตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

2. เพ่ือนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป้าหมาย  

ผู้เข้ารับบริการตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๐ คน จำแนกเป็น 

ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๓๐ คน  

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐  คน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมวิภาวดี

2) นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินการจัดการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - จัดส่งแบบสอบถามรายบุคคล เป็น paper 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ ให้บริการของ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับคือ  

5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  

1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือหาค่าร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัด การศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ดังนี้  

ตารางที่ 1 คำถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการ
ให้บริการ  

2.1 ให้คะแนนสำหรับข้อคำถาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานนกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ  

2.2 คำนวณหาค่าร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน  

ตารางท่ี 1 สรุปจำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ 

ตำแหน่ง จำนวน 
นักเรียน ๒๐ 
ผู้ปกครองนักเรียน ๓๐ 
บุคลากรทางการศึกษา ๒๐ 

รวม 



จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะผู้ใช้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี จำนวน  ๗๐ คน จากผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ส่วนใหญ่เป็น นักเรียน จำนวน ๒๐  คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 
๓๐  คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐ คน  

ตารางท่ี 2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ 

      การจัดการศึกษาและการให้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาและการให้บริการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจ อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 8๙.๗๓  ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน จำแนกตาม ระดับความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ ประกอบด้วย  

1. ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๒ 

2. ด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 9๒.๘๕ 

3. ด้านอาคารสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๗๑ 

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๒ 

รวมคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๓ 

การบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีความพึงพอใจ 
ระดับมากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด 

จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ด้านวิชาการ ๕๖ ๐ ๐ ๒ ๕ ๔๙ ๕๔ ๙๖.๔๒ 
ด้านบุคลากร ๕๖ ๐ ๑ ๓ ๘ ๔๔ ๕๒ ๙๒.๘๕ 
ด้านอาคารสถานที่ ๕๖ ๐ ๐ ๘ ๓ ๔๕ ๔๘ ๘๕.๗๑ 
ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

๕๖ ๐ ๑ ๘ ๗ ๔๐ ๔๗ ๘๓.๙๒ 

รวม ๒๒๔ ๐ ๒ ๒๑ ๒๓ ๑๗๘ ๒๐๑ ๘๙.๗๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๐ ๐.๘๙ ๙.๓๗ ๑๐.๒๖ ๗๙.๔๖ 



แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหาร 
จัดการโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวด ี

คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ

บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน

        ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 19 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความ
พึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 

 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  2  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  4   คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  5  คะแนน 

        ขอความกรุณาท่านอ่านข้อคำถามและทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงข้อเดียวและโปรดทำให้ครบทั้ง 19 ข้อ 

3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
โดยรวม  ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใดทางโรงเรียนจะสงวนคำตอบของท่านไว้เป็นความลับไม่
นำมาเปิดเผยและจะนำมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 

        โรงเรียนมัธยมวิภาวดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม * 
   เพศ 

        ชาย    หญิง 

   ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ครูผู้สอน   ผู้ปกครอง   นักเรียน    อ่ืน ๆ.................. 



ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
พอใช้ ปรับปรุง 

1. โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผลงานของ
นักเรียน 
3. โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่
นักเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน
6. ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน
7. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
8. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
9. ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา
10. กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์
11. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอกับนักเรียน
12. มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางเพียงพอกับจำนวน
นักเรียน
13. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
อย่างสม่ำเสมอ
14. มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ที่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน
15. โรงเรียนนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมา
ดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน
16. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
17. โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการกับ
ทางโรงเรียน
18. โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
19. โรงเรียนจัดประชุม ชี้แจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

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

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

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




