
 
 

 
 
 
 
 

1. กล  ่มต  วอย่าง 

สรุปผลการประเมินความพึ งพอใจของข้าราชการครึ และบึุคลากรทางการศ กษาึ
ทีม่ึีตึ อการดำเนึินงานการบรหิารงานึ4ึฝ่าย 

ปึีการศึ กษาึ2563

ข้าราชการครแูละบ คลากรทางการศ  กษา จานวน 17 คน 
2. เครื่องมือ 

ใช ้แบบสอบถาม โดยแบ่งเป  น 3 ตอน ด  งนี้ 
ตอนที ่1 ข้อมูลท  ่วไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ระด  บความพ งพอใจของข้าราชการครแูละบ คลากรทางการศ  กษาที่ม ีต ่อการ ดำเนินงานการ 

บริหารงาน 4 ฝ่าย 
• ด ้านการบริหารว ิชาการ 
• ด ้านการบริหารงบประมาณ 
• ด ้านการบริหารงานบ คคล 
• ด ้านการบริหารท ่วไป 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะของข้าราชการครูและบ คลากรทางการศ  กษาท ี่มตี ่อการดำเนินงาน การ 
บริหารงาน 4 ฝ่าย 

3. วิธ ีการเก บรวบรวมข้อมูล 
เก บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพ งพอใจ เพ่ือประเมินความพ งพอใจของข้าราชการคร ูและบ คลากร 

ทางการศ  กษาท ี่มตี ่อการด าเนินงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย 
ตอนที ่1 วิเคราะหข์ ้อม ูลท  ่วไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

สถานภาพ จ านวนึ(คน) รอ้ยละ 
ข ้าราชการครู 13 76.47

7774
747 

พน  กงานราชการ 0 0 
ล ูกจ ้างประจำ 1 5.88 
ล ูกจ ้างช  ่วคราว 3 17.65 

รวม 17 100 



ตากว ่า 1.50 หมายถ  ง น ้อยท ี่ส  ด 
1.51 – 2.50 หมายถ  ง น ้อย 
2.51 – 3.50 หมายถ  ง ปานกลาง 
3.51 – 4.50 หมายถ  ง มาก 
4.51 – 5.00 หมายถ  ง มากท ี่ส  ด 
 

ตอนที ่2 วิเคราะหข์ ้อม ูลระด  บความพ งพอใจของข้าราชการครแูละบ  คลากรทางการศ  กษาท ี่มตี ่อการ ดาเนินงาน 
การบริหารงาน 4 ฝ ่าย เป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณค ่า (Rating Scale) ของล ิเค ิร์ท (Likert) โดยมเีกณฑ์การ 
วิเคราะห์ข ้อมลูด  งนี้ 

 

5 หมายถ  ง มีความพ งพอใจอยู่ในระด  บมากท ี่ส  ด 
4 หมายถ  ง มีความพ งพอใจอยู่ในระด  บมาก 
3 หมายถ  ง มีความพ งพอใจอยู่ในระด  บปานกลาง 
2 หมายถ  ง มีความพ งพอใจอยู่ในระด  บน้อย 
1 หมายถ  ง มีความพ งพอใจอยู่ในระด  บน้อยที่ส  ด 

 

ค ่าระด  บความพ งพอใจมีการแปลคะแนนได ้ด  งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ึด้านการบรหิารวิชาการ 

 

ที ่ รายการ 
ระดับความพ งพอใจึ(คน/ร้อยละ) ร้อยละ

รายข้อ 
ค าเฉลี่ย
รายข้อ 

ระดับ
ความพ ง
พอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ึด้านการบริหารวิชาการ 
1 ส ่งเสริม สน  บสน  นใหค้รูใช ้แหล ่ง 

เรียนรู้ท ง้ในและนอก
สถานศ  กษา เพ่ือเอ้ือต ่อการ
เรียนรู้ของผ ู้เรียน 

51.43 41.43 7.14 0.00 0.00 88.86 4.44 มาก 

2 สน  บสน  นให้ครูทำว ิจ  ยในช  ้น
เรียนเพ่ือพ  ฒนาการเรียนการ
สอน 

47.14 50.00 2.86 0.00 0.00 88.86 4.44 มาก 

3 ส ่งเสรมิใหค้ร ูจ  ดทำแผนจ  ดการ
เรียนรู้ โดยเน ้นผ ู้เรียนเป  น
สำค  ญ 

50.00 38.57 11.43 0.00 0.00 87.71 4.39 มาก 

4 จ ดให้มีการประช มหรืออบรมครู 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวก บหล กสูตรสถานศ กษา 

45.71 50.00 4.29 0.00 0.00 88.29 4.41 มาก 

5 เปิดโอกาสให้ครูมส่วนร่วมแสดง 
ความคิดเห นการใช้หล กสูตร 

32.86 47.14 17.14 2.86 0.00 82.00 4.10 มาก 

6 ส่งเสริมให้ครูได้ร บการพ ฒนา
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและ
ท ่วถ ง 

44.29 25.17 25.17 4.29 0.00 82.00 4.10 มาก 

7 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ และ
นว ตกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย 

50.00 42.86 7.14 0.00 0.00 88.57 4.43 มาก 

8 ส่งเสริมให้ครูประสานความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซ ่งก นและก น 

45.71 17.14 34.29 2.86 0.00 81.14 4.06 มาก 

9 สน บสน นให้โรงเรียนเป็นแหล่ง 
ให้บริการความรู้ด้านวิชาการแก่ 
ช มชน 

40.00 27.14 32.86 0.00 0.00 81.43 4.07 มาก 

10 ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่าง 
หลากหลาย 

61.43 35.71 2.86 0.00 0.00 91.71 4.59 มาก
ท ี่ส  ด 

สรุป 46.86 37.57 14.57 1.00 0.00 86.06 4.30 มาก 



 

 2.ึดึ้านการบริหารงบประมาณ 
11 กาก บ ด ูแล การดาเนินงานด ้าน 

การเง ิน การบ ญช ีอย่างเป  นระบบ 
ตามระเบ ียบท ี่กาหนด 

52.94 42.65 4.41 0.00 0.00 89.71 4.49 มาก 

12 ส ่งเสรมิใหค้ร ูใช ้พ สดและส ินทร พย์ 
ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน ์ส ูงส  ด 
ต ่อผ ู้เรียน 

31.43 28.57 35.71 2.86 1.43 77.14 3.86 มาก 

13 มีการกาก บ ด ูแล การตรวจสอบ 
พ สด  ประจาปี 

42.86 45.71 11.43 0.00 0.00 86.29 4.31 มาก 

14 จ  ดทาแผนการใช ้เง ินงบประมาณ 
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏ ิบ ต ิการ 
ประจาปี 

21.43 32.86 45.71 0.00 0.00 75.14 3.76 มาก 

15 ควบค  มให้มีการเบิก-จ ่าย 
งบประมาณตามแผนปฏ ิบ  ต ิการ 
ประจาปี 

35.71 32.86 30.00 1.43 0.00 80.57 4.03 มาก 

16 กาหนดให้มีการรายงานผลการใช 
เง ินและผลการดาเนินงานต ่อ 
คณะกรรมการสถานศ  กษาข  ้น 
พ้ืนฐานและเขตพ้ืนท ี่การศ  กษา 

45.71 31.43 22.86 0.00 0.00 84.57 4.23 มาก 

17 ส ่งเสรมิการระดมทร พยากรเพ่ือ 
การศ  กษา 

28.57 40.00 31.43 0.00 0.00 79.43 3.97 มาก 

18 รว่มก นก บครูจ ดให้มีกองท  น 
สว สด ิการภายในโรงเรียน 

60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 92.00 4.60 มากท ี่ส  ด 

19 จ  ดทารายงานการเง ินและงบ 
การเง ิน 

50.00 38.57 11.43 0.00 0.00 87.71 4.39 มาก 

20 จ  ดทาระบบฐานข้อมูลส ินทร พย์ 
ของโรงเรียน 

50.00 28.57 21.43 0.00 0.00 85.71 4.29 มาก 

   สร ป  41.87  36.12  21.44  0.43  0.14  83.83  4.19  มาก 



 

 3.ึดึ้านการบริหารงานบึุคคล 
21 มอบหมายงานใหต้รงก บความรู้ 

ความสามารถของครู 
54.29 25.71 17.14 2.86 0.00 86.29 4.31 มาก 

22 ย ดหล  กความพ งพอใจของครูใน 
การบริหารงาน 

45.59 48.53 5.88 0.00 0.00 87.94 4.40 มาก 

23 สน  บสน  นให้ครูเข ้าส ู่วิทยฐานะและ 
ขอเล ื่อนวิทยฐานะท ี่ส ูงสด 

44.29 45.71 10.00 0.00 0.00 86.86 4.34 มาก 

24 ส ่งเสรมิใหค้รูได ้พ ฒนาตนเองอย่าง 
ต ่อเนื่องและท  ่วถ ง 

50.00 31.43 18.57 0.00 0.00 86.29 4.31 มาก 

25 สร้างเสรมิขว ญและกาล  งใจให้ครู 
อย่างสม่าเสมอ 

25.71 40.00 28.57 4.29 1.43 76.86 3.84 มาก 

26 แนะนาใหค้รูเข ้าใจบทบาทหน ้าท 
ความร บผ ิดชอบและขอบข่ายของ 
งานในโรงเรียน 

47.14 31.43 21.43 0.00 0.00 85.14 4.26 มาก 

27 ยกย่อง ชมเชย พิจารณาความด 
ความชอบด ้วยความย ต ิธรรม 

25.71 40.00 31.43 2.86 0.00 77.71 3.89 มาก 

28 วางแผนการจ  ดอ ตรากาล  ง 
สอดคล ้องก บความต ้องการของ 
โรงเรียน 

41.43 40.00 17.14 1.43 0.00 84.29 4.21 มาก 

29 เห  นใจและใหก้าล  งใจ เมื่อครู 
ประสบป  ญหาต ่าง ๆ 

35.71 40.00 21.43 2.86 0.00 81.71 4.09 มาก 

30 เป ิดโอกาสใหค้รแูสดงความคดเห  น 
ในการประเมินผลการปฏิบ  ต ิงาน 
ของครู 

40.00 34.29 25.71 0.00 0.00 82.86 4.14 มาก 

   สร ป  40.99  37.71  19.73  1.43  0.14  83.63  4.18  มาก 



 

 4.ึดึ้านการบริหารทัว่ไป 
31 พ ฒนาระบบงานสารสนเทศของ 

โรงเรียน ใหส้ามารถใชในการ 
บริหารจ ดการได ้สอดคล ้องก บ 
ระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนท 
การศ  กษา 

54.29 35.71 10.00 0.00 0.00 88.86 4.44 มาก 

32 จ  ดระบบการบริหารจ ดการตาม 
ขอบข่ายและภารก ิจการบริหารที่ 
เป  นน ิต ิบ คคล 

50.00 38.57 11.43 0.00 0.00 87.71 4.39 มาก 

33 ปร บปร งพ ฒนาโรงเรียนและ 
กระบวนการปฏิบ  ต ิงานให้ 
เหมาะสมและมีประส ิทธิภาพ 

52.86 40.00 7.14 0.00 0.00 89.14 4.46 มาก 

34 สน  บสน  นให้ครนูานว ตกรรมและ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศ  กษามาใช ้ใน 
การพ  ฒนาการศ  กษา 

60.00 32.86 7.14 0.00 0.00 90.57 4.35 มากท ี่ส  ด 

35 ต ิดตามและตรวจสอบการใช ้อาคาร 
สถานท ี่และสภาพแวดล ้อมอย ่าง 
ค  ้มค ่าเป็นประโยชน ์ต ่อการเรียนรู้ 

57.14 40.00 2.86 0.00 0.00 90.86 4.54 มากท ี่ส  ด 

36 ส ่งเสรมิใหค้รมูส ่วนรว่มในการจ  ด 
กิจกรรมประชาส  มพ  นธ์อย่าง 
หลากหลายรูปแบบ 

78.57 21.43 0.00 0.00 0.00 95.71 4.79 มากท ี่ส  ด 

37 วางแผนระบบการควบค  มภายใน 
โรงเรียน โดยใหค้รมู ีส ่วนรว่ม 

64.29 28.57 7.14 0.00 0.00 91.43 4.57 มากท ี่ส  ด 

38 จ  ดทาทะเบ ียนน  กเรียนเพ่ือ 
ประกอบการวางแผนพ ฒนา 
โรงเรียน 

67.14 30.00 2.86 0.00 0.00 92.86 4.64 มากท ี่ส  ด 

39 เป ิดโอกาสใหช้  มชนเข ้ามาใช 
สถานท ี่และบริการของโรงเรียน 

68.57 31.43 0.00 0.00 0.00 93.71 4.69 มากท ี่ส  ด 

40 สน  บสน  นให้ครรู ่วมก ิจกรรม 
ประเพณ ีต ่าง ๆ ในช  มชน 

65.71 34.29 0.00 0.00 0.00 93.14 4.66 มากท ี่ส  ด 

 สร ป  61.86  33.29  4.86  0.00  0.00  91.40  4.57  มากท ี่ส  ด 
 สร ปภาพรวม  47.89  36.17  15.15  0.72  0.07  86.22  4.31  มาก 



4.ึสรุปผล 
จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครูและบ คลากรทางการศ  กษา จานวน 17 คน พบว่า 
1. ประเมินการดาเนินงานดึ้านการบริหารงานวึิชาการึอยู่ในเกณฑ์ระด  บความพ งพอใจมาก ค ่าเฉลี่ยมคี ่า 

เท ่าก บ 4.30 
2. ประเมินการดาเนินงานดึ้านงบประมาณึอยู่ในเกณฑ์ระด  บความพ งพอใจมาก คาเฉล ี่ยมคี ่าเท ่าก  บ 4.19 
3. ประเมินการดาเนินงานดึ้านการบริหารงานบึุคคลึอยู่ในเกณฑ์ระด  บความพ งพอใจมากคาเฉล ี่ยม ีค ่า 

เท ่าก บ 4.18 
4. ประเมินการดาเนินงานดึ้านการบริหารทัว่ไปึอยู่ในเกณฑ์ระด  บความพ งพอใจมากท ี่สดค ่าเฉล ี่ยมีค ่าเท่าก บ 

4.57 
 

 

5.ึข้อเสนอแนะ 
---ไม่ม ี--- 


