
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย  

 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)  เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการในเรื่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการ ความคาดหวังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ดังนี ้
 
1. กลุ่มตัวอย่าง  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จ านวน 17 คน  
2. เคร่ืองมือ  

ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 

4 ฝ่าย  
 ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 ด้านการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 ด้านการบริหารงานบุคคล และกิจการนักเรียน 
 ด้านการบริหารงานท่ัวไป  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย  

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงาน

การบริหารงาน 4 ฝ่าย  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (likert)   
โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ค่าระดับความพึงพอใจมีการแปลคะแนนได้ดังนี้  
ต่ ากว่า 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด  
1.51 – 250 หมายถึง น้อย  
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 
 



ตารางแสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีต่อการด าเนินงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารงานทั่วไป)   
   
ท่ี รายการ X S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังใน และนอกสถานศึกษา  

เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.41 0.77 มาก 

 
2 สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4.53 0.78 มากท่ีสุด 
3 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.76 0.55 มากท่ีสุด 
4 จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครูเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
4.82 0.38 มากท่ีสุด 

5 ส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย  
มีประสิทธิภาพ 

4.65 0.59 มากท่ีสุด 

6 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 4.47 0.61 มาก  
7 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 4.59 0.70 มากท่ีสุด 
8 ส่งเสริมให้ครูประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ 

ซึ่งกันและกนั 
4.71 0.57 มากท่ีสุด 

9 ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 4.71 0.57 มากท่ีสุด 
10 สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 4.82 0.38 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.65 0.59 มากที่สุด 
ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
1 ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีอย่างเป็นระบบตามระเบียบ 

ท่ีก าหนด 
4.41 0.69 มาก  

2 ส่งเสริมให้ครูใช้พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 4.76 0.55 มากท่ีสุด 
3 จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 4.65 0.59 มากท่ีสุด 
4 มีการก ากับ ดูแล การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 4.47 0.61 มาก  
5 ควบคุมให้มีการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 4.71 0.57 มากท่ีสุด 
6 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4.53 0.78 มากท่ีสุด 
7 จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 4.76 0.55 มากท่ีสุด 
8 จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 4.59 0.70 มากท่ีสุด 
9 ก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.71 0.57 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.62 มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี รายการ X S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
1 มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของครู 4.41 0.69 มาก  
2 สนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่วิทยฐานะ

และขอเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงสุด 
4.65 0.59 มากท่ีสุด 

3 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 4.53 0.61 มากท่ีสุด 
4 สร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้ครูอย่างสม่ าเสมอ 4.47 0.61 มาก 
5 ยกย่อง ชมเชย พิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม 4.47 0.70 มาก  
6 วางแผนการจัดอัตรากาลังสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 
7 เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
8 การท าแผนงานกิจการนักเรียน 4.35 0.68 มาก  
9 การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน 4.65 0.59 มากท่ีสุด 
10 การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 4.71 0.67 มากท่ีสุด 
11 มีการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4.41 0.6 มาก  
12 มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.60 มากที่สุด 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1 พัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการ 

ได้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.88 0.32 มากท่ีสุด 

2 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

4.65 0.68 มากท่ีสุด 

3 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู ้

4.82 0.38 มากท่ีสุด 

4 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานท่ีและบริการของโรงเรียน 4.71 0.67 มากท่ีสุด 
5 สนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรม ประเพณีต่างๆ ในชุมชน 4.59 0.69 มาก  
6 มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 4.76 0.55 มากท่ีสุด 
7 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู ้ 4.82 0.51 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.75 0.54 มากที่สุด 
 
ตารางแสดงภาพรวมรายด้านการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 
 

ด้าน X S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.65 0.59 มากท่ีสุด 
2. ด้านการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
3. ด้านการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 4.54 0.60 มากท่ีสุด 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 4.75 0.54 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.64 0.59 มากที่สุด 
 
 
 
 



4. สรุปผล  
จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จ านวน 17 คน 

พบว่า 1. ประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ ค่าเฉล่ีย X มีค่าเท่ากับ 4.65 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด 2. ประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ค่าเฉล่ีย X มีค่าเท่ากับ 4.62  
อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 3. ประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน ค่าเฉล่ีย X 
มีค่าเท่ากับ 4.54 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 4. ประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารท่ัวไป ค่าเฉล่ีย X  
มีค่าเท่ากับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และค่ารวมเฉล่ียรายด้านการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย  
ค่าเฉล่ีย X มีค่าเท่ากับ 4.64 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 
5. ข้อเสนอแนะ  

ควรจัดท าข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพิ่มเติม เช่น นักเรียนหรือผู้ปกครอง   
 

6. กราฟแสดงข้อมูลทางสถิติ 
แผนภาพแสดงร้อยละของความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งฟา้วิทยาคม 

ท่ีมีต่อฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และค่ารวมเฉล่ียรายด้านการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย 
 

 
 
 
 
 

  
 

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

ภาพรวมรายด้านการบริหารงานทัง้ 4 ฝ่าย


