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คำนำ 

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของบุคลากร ด้านการบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อรายงานผลระดับความ

พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงาน

วิชาการ ตามกระบวนการบริหารงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ 

ได้รับทราบคุณภาพการให้บริการท่ีเกิดขึ้น และนำผลการตอบแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการ ของงานบริหารงานวิชาการ และเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ฝ่าย

บริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่าน ท่ีให้ข้อมูล ความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

             2562 
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รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  

ด้านการบริหารงานวิชาการ  ประจำปี 2562 

ความเป็นมา 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  11 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประกอบด้วยครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมประมาณ 250 คน 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา คือ การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ โดยจัดการเรียนการสอน มุ่งประเมิน

พัฒนาการ ความประพฤติ การเข้าร่วมกิจกรรม และพฤติกรรมของผู้เรียน วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับระดับของ ผู้เรียน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจใน             

การบริหารงานวิชาการจากผู้รับบริการและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ต่อไป 

วัตถุประสงคข์องการประเมินผล 

1. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการตาม
กระบวนการของงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

2. เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป้าหมาย  

 ผู้เข้ารับบริการ ตอบแบบสอบถาม จำนวน 120 คน จำแนกเป็น 

- ผู้บริหาร    จำนวน   2  คน 

- ครูผู้สอน   จำนวน   105  คน 

- เจ้าหน้าท่ี   จำนวน   5  คน 

- นักการ/ภารโรง  จำนวน   5  คน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน   3  คน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
1. นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
2. นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินการจัดบริหารงานวิชาการ 
3. นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- แบบสอบถามด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำแบบสอบถามใน google form ส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามทางกลุ่มไลน์ราชการ

โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
- จัดทำแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามภายนอกกลุ่มไลน์ราชการ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มงาน ในโรงเรียนสวนศรีวิทยา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับคือ  

5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ดังนี้  

ตารางท่ี 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการหาค่า 
ร้อยละ  

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาและการให้บริการของงานวิชาการ 

2.1 ให้คะแนนสำหรับข้อคำถาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก    
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ  

2.2 คำนวณหาค่าร้อยละ 
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ผลการดำเนินงาน 
ตารางที่ 1 สรุปจำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ 

ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 2 1.66 
ครูผู้สอน 105 87.50 
เจ้าหน้าท่ี 5 4.17 
นักการ/ภารโรง 5 4.17 
คณะกรรมการสถานศึกษา 3 2.50 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 120 คน จากผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ตำแหน่งผู้ใช้บริการของโรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ผู้บริหาร จำนวน 2 คน คิดเปน็ร้อยละ 1.66 
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17  นักการภารโรง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
  

ที่ รายการแบบสอบถามด้านการบริหารงานวิชาการ 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำแนกตาม 

ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป 

น้อย

ที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

จำนวน 

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 0 4 16 74 26 100 83.33 
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินสอดคล้องกับแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของสถานศึกษา 
0 4 12 75 29 104 86.67 

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

0 3 11 72 34 106 88.30 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

0 0 4 85 31 116 96.67 

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

0 0 0 48 71 119 99.17 

6 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผล
ทีห่ลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรงุ
คุณภาพการศึกษา 

0 0 6 87 27 114 95.00 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

0 0 8 72 40 112 93.33 

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทำวิจัย
และนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

0 2 11 71 36 107 89.17 

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

0 0 2 83 35 118 98.33 

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ   
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

0 3 16 74 27 101 84.17 

รวม 0 15 86 741 356 1,097 91.42 
คิดเป็นร้อยละ 0 1.25 7.17 61.75 29.67   
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ            
การจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ  

พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 91.42 ตามกระบวนการ
บริหารงานวิชาการ โดยประเด็นคำถามเรียงลำดับตามความพึงพอใจมากที่สุด 5 ลำดับ ดังนี ้

 

1. การส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษามีการผลิต พฒันาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

คิดเป็นร้อยละ 99.17 

2. การส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 98.33 

3. การส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

คิดเป็นร้อยละ 96.67 

4. การส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 95.00 

5. การส่งเสริม สนับสนนุ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 93.33 

 

 
ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา      

ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ที่มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

ด้านการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562  

คำช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนวิชาการ ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ 

2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนวิชาการ 

 (  ) ผู้บริหาร     

(  ) ครูผู้สอน    

(  ) เจ้าหน้าท่ี   

(  ) นักการ/ภารโรง     

(  ) คณะกรรมการสถานศึกษา         

(  ) อื่นๆ   
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และความ

ต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

     

6 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย และนำผล

การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

     

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

 

3. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 


