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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประจำปการศึกษา 2565 

งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม อำเภอสวี จังหวดัชุมพร 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
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 บันทกึขอความ 
สวนราชการ   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
  

ที ่  ศธ ๐๔๓๔๖.๐๔๕/๒๕๖5 วันท่ี   1  เมษายน 2565 

เรื่อง   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ                    

       โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประจำปการศึกษา 2564 
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

                     ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประจำปการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชุด 
 
 ตามที ่ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ไดรับมอบหมายภาระงานตามคำสั ่งที ่ 62/2562 ลงวันที่                
11 พฤศจิกายน 2562 ใหปฏิบัติหนาที ่ห ัวหนากลุ มบริหารงานตาง ๆ ตามโครงสรางบริหารงาน                   
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประจำปการศึกษา 2564  ตามเอกสารดังแนบ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
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คำนำ 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ไดใหความสำคัญกับการนำผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนส ังก ัดและสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาค ุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกําหนดให 
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
เนนความเปนระบบ ความสอดคลอง การเรียนรูที ่กอใหเกิดความยั่งยืนเพื ่อใหบรรลุวิสัยทัศนที ่กำหนด  
มีกระบวนการมุงเนนการปฏิบัติงานที่เปนระบบมีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 
ฝายบริหาร กลุมบริหารงานทั้ง ๔ กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารงานทั่วไป และมีการกำหนด แนวทาง วิธีการตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปของโรงเรียน  
นิเทศตรวจสอบและประเมินผล โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพ
ภายใตกรอบ SSK – Model ซึ่งถือเปนเครื่องมือในการกำกับติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน และเพื่อให
การดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดังนั้น โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จึงไดดำเนินการวิเคราะหและรายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ ตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมข้ึน เพ่ือตรวจสอบระดับความ
พึงพอใจ ตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๕ และเพื่อนำผลการประเมินมา
พัฒนา และปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาในปการศึกษาถัดไป และโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกทาน ที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการประเมินในทุกประเด็น ซึ่งถือวาเปนประโยชน
สามารถนำมาใช ในการพัฒนาโรงเรียนไดอยางดียิ่งและขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทำรายงาน
ฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงดวยดี มา ณ โอกาสนี ้ 

                             งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                                 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 
สวนท่ี ๑ บทนํา ............................................................................................................. ๑ 

หลักการและเหตุผล ...................................................................................................... ๑ 

วัตถุประสงค .............................................................................................................. ๑ 

ขอบเขตของการประเมิน ................................................................................................ ๒ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ .............................................................................................. ๒ 

ระเบียบวิธีการประเมิน .................................................................................................. ๒ 

การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล ...................................................................................... ๓ 

สวนท่ี ๒  วิธีการดำเนินการ ................................................................................................. ๔ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ............................................................................................... ๔ 

เคร่ืองมือท่ีใชศึกษา ....................................................................................................... ๔ 

สรางและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ............................................................................... ๕ 

การเก็บรวบรวมขอมูล.................................................................................................... ๕ 

การวิเคราะหขอมูล ....................................................................................................... ๕ 

สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ........................................................................................... ๖ 

สวนท่ี ๓  ผลการวิเคราะหขอมูล ......................................................................................... ๗ 

ผลการวิเคราะหขอมูล .................................................................................................... ๗ 

สวนท่ี ๔ สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ ............................................................................ ๑๖ 

    สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ............................................................................................. ๑๖ 

อธิปรายผล ............................................................................................................. ๑๗ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช ................................................................................. ๑๘ 

บรรณานุกรม .............................................................................................................. ๒๐ 

คณะกรรมการจัดทำ ……………………………………………………………………………………………………………………………๒๑ 

 



๑ 
 

สวนที่ ๑ 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีระบบการนำองคกรตามทิศทางการจัดการศึกษาที่มุงสูวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค โดยใชคานิยมและวัฒนธรรมองคกรเปนพลังขับเคลื่อนที ่สำคัญ โดยคำนึงถึงองคประกอบ  
สำคัญดานผูเรียน ครู บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูสงมอบ พันธมิตรและผูใหความรวมมือทุก ภาค
สวน ซึ่งจะตองเขาใจถึงทิศทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของกฎระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ครู ผานการสื่อสารสรางความเขาใจแบบสองทิศทาง (Two Way) โรงเรียนมีระบบการปรับปรุงและ การวัดผล
การดำเนินการโดยใช SSK-Model เปนกรอบหลักคิดในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน ประสิทธิภาพและ
ใชมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด และคา เปาหมายเปนหลักในการวัด
ประสิทธิผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนเนนความเปนระบบ ความสอดคลอง การเรียนรูที ่กอใหเกิดความ
ยั่งยืนเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนด มีกระบวนการมุงเนนการปฏิบัติงานที่เปน ระบบมีการจัดทำคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย ฝายบริหาร กลุมบริหารงานทั้ง ๔ กลุม เจาหนาที่กลุมบริหารงาน
บุคคล และผูแทนครู มปีระชุมชี้แจงมอบนโยบาย กลยุทธ จุดเนนใน ระดับกลุมบริหารงาน กลุมงาน กลุมสาระ
การเรียนรู มีการกำหนดแนวทาง วิธีการตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปของโรงเรียน นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผล โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการนิเทศ 
ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพ ภายใตกรอบ SSK-Model ซึ่งถือเปนเครื่องมือในการกำกับติดตาม 
และใชมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน เขาทะลุพิทยาคมเปนเกณฑในการประเมินประสิทธิผล วิเคราะหผล
การดำเนินงาน ทบทวนแนวทางการดำเนินงาน นำเสนอปญหาหรือขอเสนอแนะ ดำเนินการอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง เม่ือสิ้นสุดปการศกึษา ปรับปรุง แกไข หรือ พัฒนา เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของโรงเรียน  

จากแนวทางขางตนเมื ่อพิจารณาการบริหารการศึกษา จะเห็นไดวาเปนกิจกรรมที่มีความสำคัญ  
ยิ่งที่โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จะตองใหบริการโดยตรง แกผูรับบริการ ไมวาจะเปน ครู นักเรียน ผูปกครอง 
และ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย เพื่อใหการจัดการศึกษาดำเนินเปนไดโดยบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นจึงมีความ 
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน เพ่ือนำขอมูลที่ได ไปสู
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน อีกทั้งยังเปนขอมูลสำคัญ สำหรับผูบริหาร 
บุคลากร ผูที่สนใจและหนวยงานที่เก่ียวของไดนำไปประยุกตใชปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตอไป  
 

วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือศึกษาการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขา

ทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕  

  ๒. เพ่ือนำผลการประเมินไปสูการปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารและ การจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 

 

 



๒ 
 

ขอบเขตของการประเมิน  

๑. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุ 
พิทยาคม ตามประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณและแผนงาน ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั ่วไป 
ประกอบดวย ๓ สวน คือ ส วนที่  ๑ ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบประเมิน ส วนที ่ ๒ ความพึงพอใจ 
ตอกระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยรวมและ
รายดาน และตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

๒. สถานที่ใชในการศึกษา คือ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
          ๓. การศกึษาความพึงพอใจในครั้งนี้ เปนการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

  ๑. ไดทราบความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  

๒. ไดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

๓. ไดทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงรูปแบบการ 
ใหบริการที่สอดคลองกับลักษณะการใชบริหารและเหมาะสมกับสภาพความจริง  

ระเบียบวิธีการประเมิน 

   ๑. วิธีการประเมิน  
การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุ 

พิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ ไดทำการสำรวจจากผูมีสวนไดสวนเสีย ตอกระบวนการบริการและจัด
การศึกษา ในครั ้งน ี ้ เป นการศึกษาในเช ิงปริมาณ โดยการสำรวจครั ้งน ี ้ เปนการวิจ ัยเช ิงปริมาณ 
(Quantitative Research Method) โดยใชรูปแบบเชิงสำรวจ (Survey Research)  

๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที ่ใชในการศึกษาในครั ้งนี้ ไดแก ครู บุคลากร นักเรียน ผู ปกครองนักเรียน และอื่น ๆ  
(ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย) จำนวน 700 คน  
      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และอื ่น ๆ 
(ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย) จำนวน 150 คน  

๓. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
เคร ื ่องมือที ่ใชในการประเมินผู จัดทำไดปร ึกษาผู เช ี ่ยวชาญและสรางแบบประเมินโดยใช  

Google Form ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)  

ตอนที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เขาทะลุพิทยาคม ซึ่งเปนการสำรวจที่ครอบคลุมการใหบริการ ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงาน 
งบประมาณและแผนงาน ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ในการบริหารงานวิชาการ 
ดานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป  
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การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล  

การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการกระบวนการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสำรวจไดทำการวิเคราะหขอมูล
โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel คำนวณคาสถิติตาง ๆ ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน (Standard Deviation) โดยมีหลักเกณฑในการวิเคราะห 
และแปลผลดังนี ้ 

๑. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปรายขอคำถามใชแจกแจงความถี่ และการคำนวณคารอยละ ซึ่งการ 

แปลผลจะพิจารณาจากคารอยละในแตละขอคำตอบ  

๒. การวิเคราะหคะแนนคำตอบในแตละขอของคำตอบ (Item) เปนการคิดคาคะแนน โดยมีเกณฑ 

การใหคะแนนคำตอบแตละขอ ดังนี ้ 

เกณฑการแปลผลระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีการกระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ในการกำหนดน้ำาหนักของคะแนนของตัวเลือกแตละขอ 
กำหนดคาน้ำหนักคะแนนเปน ๕ ระดับ ตามแบบของลิเคอรท ดังนี้  

                                    ระดับคุณภาพ ๕ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจมากที่สุด  
    ระดับคุณภาพ ๔ หมายถึง ผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจมาก  
    ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจปานกลาง  
        ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจนอย  

ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  
๓. การวิเคราะหคะแนนในแตละประเด็นหลังจากไดคะแนนของขอคำตอบ แตละขอจะมีการคิด 

คาคะแนนในตัวชี้ว ัดแตละดานโดยการรวมคะแนนรายขอ แลวนำมาหาคาคะแนนเฉลี่ยสำหรับประเด็น  
ดานตาง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑการแปลผลตามชวงคะแนน ดังนี้  

  เกณฑการแปลความหมายคะแนน ในการพิจารณาคาเฉลี่ยใชเกณฑประมาณคาของเบสท  
  คาคะแนนระหวาง ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คาคะแนนระหวาง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ผู ม ีส วนไดสวนเสียมีความพึงพอใจมาก  
  คาคะแนนระหวาง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจปานกลาง  
  คาคะแนนระหวาง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ผู ม ีส วนไดสวนเสียมีความพึงพอใจนอย  
  คาคะแนนระหวาง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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สวนที ่๒   

   วิธีการดำเนินการ 

            รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เขาทะลุพิทยาคม ปการศกึษา ๒๕๖๕ วิธีดำเนินการดังนี ้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
5. การวิเคราะหขอมูล  
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

        ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีดังนี้ 
 ๑. ประชากร  

   ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และอื่น ๆ 
(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย) โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
จำนวน 700 คน  

   ๒. กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครู บุคลากร นักเรียน ผู ปกครองนักเรียน และอื ่น ๆ 
(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย) โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา 
๒๕๖๕ จำนวน 150 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชศึกษา  

  เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหาร และการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ ๑ เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ (นักเรียน ครู 
ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษา (เชน พนักงานราชการ อัตราจาง ลูกจาง ลูกจางประจำ) อื่น ๆ (ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู ม ีส วนไดส วนเส ีย)โดยลักษณะคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  
(Check list)  

ตอนที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม ซึง่เปนการสำรวจที่ครอบคลุมการใหบริการ ๔ ดาน จำนวน ๒๖ ขอ ดานบริหารงานวิชาการจำนวน 
๙ ขอ ดานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จำนวน ๑๐ ขอ ดานบริหารงานบุคคล จำนวน ๗ ขอ และดาน
บริหารงานทั ่วไป จำนวน ๔ ขอ เป นแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
ตามแนวคิดของ Likert Scale (๑๙๖๗) แบงเปน ๕ ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
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               ระดับคุณภาพ ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  

               ระดับคุณภาพ ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

               ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

             ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจนอย  

     ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด  

 ตอนที่ ๓ ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ในการบริหารงานวิชาการ ดาน

บริหารงานงบประมาณและแผนงาน ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป  

สรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

การสรางเครื่องมือที่ใชในศึกษา ไดดำเนินตามขั้นตอนดังนี ้ 
๑. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน  

ที่มีตอการจัดการศึกษา ใน ๔ ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ การบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงาน 
งบประมาณและแผนงาน ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป  

  ๒. นำแนวคิดทฤษฎีและขอมูลตาง ๆ มาเปนแนวทางในการสราแบบสอบถาม  
๓. นำแบบสอบถามที่สรางข้ึน เสนอตอที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง 

และรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถาม นำแบบสอบถามทีป่รับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

          ๔. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป นำไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

     การเก็บรวบรวมขอมูลในการศกึษา ไดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี ้ 

๑. สงแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขา 

ทะลุพิทยาคม โดยใช Google form สงลิงค ผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซตโรงเรียน Facebook 
โรงเรียน และ Line ประชาสัมพันธ ใหนักเรียน ครู ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษา (เชน พนักงาน 
ราชการ อัตราจาง ลูกจาง ลูกจางประจำ) อื่น ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูมีสวนไดสวน
เสีย)  

          ๒. ผูศึกษา ไดตรวจสอบการตอบแบบประเมินผานระบบ Google form ที่สรางขึ้น  
          ๓. สงออกขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอน  
 

การวิเคราะหขอมูล  

          ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี ้ 

 ตอนที่ ๑ ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับผูตอบแบบประเมิน ใชสถิติความถี่และรอยละ นำเสนอขอมูล ดวย

ตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง  

 ตอนที่ ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และ

อ่ืน ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย) การแปลความหมายของคะแนน เปนการ

วิเคราะหเพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีการกระบวนการบริหารและ การจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมอยูในระดับใด โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซึ่งกำหนดเกณฑการ

วิเคราะหตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว (๒๕๓๕, หนา ๒๓ – ๒๔)  

และแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กำหนดไวดังนี ้ 



๖ 
 

  คาคะแนนระหวาง ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

  คาคะแนนระหวาง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

  คาคะแนนระหวาง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

  คาคะแนนระหวาง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย  

  คาคะแนนระหวาง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

การหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย มีสูตรดังนี้  

คารอยละ (Percentage)  
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๗ 
 

สวนที่ ๓ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องการประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศกึษา ๒๕๖๕ ผูศึกษาเสนอผลการวิเคราะหตามลำดับดังนี ้ 

ตอนที่ ๑  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน  
ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยรวมและรายดาน 

ตอนที่ ๓  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหาร  
  และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕               

ตาราง ๑ แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตาม เพศ     

เพศ จำนวนคน (รอยละ) รอยละ 

                           ชาย 68 45.33 
                           หญิง 82 54.67 

รวม 150 ๑๐๐ 

     

จากตาราง ๑ แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการ บริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ จำแนกตาม เพศ พบวา จำนวน 

ผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 150 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 45.33 และเพศชาย คิดเปน รอย

ละ 54.67   

ตาราง ๒ แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตาม สถานภาพ       

                   สถานภาพ จำนวนคน (รอยละ) รอยละ 

                           ผูเรียน 80 53.33 

                           คร ู 30 20 

                           ผูปกครอง 40 26.67 

                           อ่ืน ๆ ๐ 100 

                      รวม 150 ๑๐๐ 

 

จากตาราง ๒ แสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตาม สถานภาพ พบวา จำนวน ผูตอบ

แบบประเมินทั้งสิ้น 150 คน สวนใหญเปนผูเรียน รอยละ 53.33 ผูปกครอง รอยละ 26.67 ครู รอยละ 20 

และอื่น ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย) รอยละ 0.00 



๘ 
 

ตอนท่ี ๒  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

  ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยรวมและรายดาน  

 

ตาราง ๓ แสดงรอยละและคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

 ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ จำแนกตามดานการบริหาร 

ที ่ ความพึงพอใจตอการจัดสถานศึกษา รอยละของระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

๑ ดานการบริหารงานวิชาการ 57.33 12.67 19.33 6.00 4.67 4.12 มาก 
๒ ดานการบริหารงานงบประมาณและ

แผนงาน 
39.33 19.33 20.00 14.67 6.67 3.70 มาก 

๓ ดานบริหารงานบุคคล 30.67 24.67 35.33 4 5.33 3.71 มาก 

๔ ดานการบริหารงานทั่วไป 35.33 26.67 19.33 13.33 5.33 3.73 มาก 

 รวม 40.67 20.83 23.50 9.50 5.50 3.82 มาก 

 

จากตาราง ๓ แสดงรอยละและคาเฉลี ่ยระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศกึษา ๒๕๖๕ จำแนกตามดานการบริหาร สรุปภาพรวม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 และ ถาพิจารณารายดาน พบวา 

ด  านการบร ิห ารงานว ิ ชาการม ี ร ะด ับความพ ึ งพอ ใจระด ับมาก ม ี ค  า เฉล ี ่ ย  4.12 รองล งมา  

คือ ดานการบริหารงานทั่วไปมีคาเฉลี่ย 3.73   ดานบริหารงานบุคคลคาเฉลี่ย 3.71  และ นอยที่สุด คือ ดาน

การบริหารงานงบประมาณและแผนงานมีคาเฉลี่ย 3.70 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ จำแนกตามดานการบริหาร 

 

รูปที่ ๑ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

         ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ จำแนกตามดานการบริหาร 
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๙ 
 

ตาราง ๔ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

 ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดานบริหารงานวิชาการ 

ที ่ ความพึงพอใจตอการจัดสถานศึกษา รอยละของระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

ดานการบรหิารงานวิชาการ 

๑ หลักสูตรสถานศึกษาที ่โรงเรียนจัด
ใหกับผูเรียนตามกลุมศักยภาพตรง
ตามความตองการของผูเรียน 

25.42 42.80 19.92 6.36 5.51 3.76 มาก 

๒ การใหบริการขอมูลขาวสารการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีความถูก
ตอง รวดเร็ว 

22.88 42.37 22.46 5.93 6.36 3.69 มาก 

๓ กระบวนจัดการเรียนการสอนของ
ครูมีความนาสนใจ 

17.80 41.53 21.19 9.75 9.75 3.48 มาก 

๔ การสงเสริมความรู ความสามารถ
ของผ ู  เร ียนตามกล ุ มศักยภาพมี
หลากหลายรูปแบบ 

20.76 41.10 21.19 10.17 6.78 3.59 มาก 

๕ โรงเรียนจัดสื่อการเรียนรูเพ่ืออำนวย
ความสะดวกตอการจัดการเรียนการ
สอน 

20.34 41.95 22.46 6.36 8.90 3.58 มาก 

๖ นักเร ียนม ีความส ุขก ับการร วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 

21.61 37.29 22.03 8.05 11.02 3.50 ปาน
กลาง 

๗ คร ูม ีการว ัดและประเมินผลการ
เรียนรูอยางหลากหลาย 

23.31 42.37 19.07 5.93 9.32 3.64 มาก 

๘ ครูรายงานผลการเรียนของนักเรียน
ถูกตอง รวดเร็ว 

20.34 42.80 20.34 6.78 9.75 3.57 มาก 

๙ โรงเรียนเปดโอกาสใหทานไดมีสวน
รวมในการพัฒนางานวิชาการ 

19.07 33.47 29.24 8.47 9.75 3.44 ปาน
กลาง 

 รวม 21.28 40.63 21.99 7.53 8.57 3.59 มาก 
 

จากตาราง ๔ แสดงรอยละและคาเฉลี ่ยระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา 

โดยรวม ดานการบริหารงานวิชาการ ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๙ และพิจารณาตาม

ราย ประเด็น พบวา หลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับผูเรียนตามกลุมศักยภาพตรงตามความตองการ 

ของผูเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๓.๗๖ รองลงมาคือ การใหบริการขอมูลขาวสาร การ

จัดการศึกษาของโรงเรียน มีความถูกตอง รวดเร็ว มีคาเฉลี่ย ๓.๖๙ และนอยที่สุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสให

ทานไดมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ มีคาเฉลี่ย ๓.๔๔  
 



๑๐ 
 

ตาราง ๕ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

 ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ที ่ ความพึงพอใจตอการจัดสถานศึกษา รอยละของระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

๑ โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

22.88 47.46 22.46 3.81 3.39 3.83 มาก 

๒ แ ผ น พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ข อ ง ส ถ า น ศ ึ ก ษ า
สอดคล องก ับสภาพป ญหา และ
ความตองการของสถานศกึษา 

20.34 42.80 24.15 5.51 7.20 3.64 มาก 

๓ แ ผ น พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
ก า ร ศ ึ ก ษ า ส ะ ท  อ น  ค ุ ณ ภ า พ
ความสำ เ ร ็ จอย  า งช ั ด เจนตาม
มาตรฐาน การศึกษา 

20.34 43.64 25.00 3.39 7.63 3.66 มาก 

๔ โรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนา
ค ุณภาพ การจ ัดการศ ึกษาของ
สถานศึกษา 

19.49 45.34 24.58 2.97 7.63 3.66 มาก 

๕ โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามผลการ
จัดการศึกษา และและนําผลไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนา 

20.76 44.92 22.03 6.78 5.51 3.69 มาก 

๖ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธและ
การรายงาน ผลการจัดการศกึษา 

24.15 47.03 19.92 5.08 3.81 3.83 มาก 

๗ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ
ตามหลักธรรมภบิาล 

18.22 44.49 26.69 5.51 5.08 3.65 มาก 

๘ โรง เร ียนสน ับสน ุนให ม ีการนํา
ทรัพยากร/ งบประมาณมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนไป
ตามแผนพัฒนาค ุณภาพการจัด
การศกึษาที่ กำหนด 

19.07 45.76 20.76 4.66 9.75 3.60 มาก 

๙ โรงเรียนเบิก – จายเงนิงบประมาณ  
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

20.76 45.34 23.73 2.97 7.20 3.69 มาก 

๑๐ รงเรียนสนับสนุนในการจัดหาสื่อ 
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการ
สอน 

22.88 41.10 19.07 7.20 9.75 3.60 มาก 

 รวม 20.89 44.79 22.84 4.79 3.68 3.68 มาก 
 



๑๑ 
 

 จากตาราง ๕ แสดงรอยละและคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและ การ

จัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕  ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

พบวา โดยรวมดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

๓.๖๘ โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและโรงเรียนมีการประชาสัมพันธและ การรายงาน

ผลการจัดการศึกษา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๓.๘๓ รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ กำกับ ติดตาม

ผลการจัดการศึกษาและและนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาและโรงเรียนเบิก - จายเงิน งบประมาณเปนไป

ตามระเบียบของทางราชการ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๙ และนอยที่สุด คือ โรงเรียนสนับสนุนใหมี การนําทรัพยากร/

งบประมาณมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาที่กำหนด

และโรงเรียนสนับสนุนในการจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย ๓.๖๐   
 

ตาราง ๖ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขา 

 ทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕  ดานการบริหารงานบุคคล 

ที ่ ความพึงพอใจตอการจัดสถานศึกษา รอยละของระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช ปรบัปรุง 

ดานการบริหารงานบุคคล 

๑ โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากร 
พัฒนาตนเองอยางสมำ่เสมอ 

21.19 42.80 22.88 5.93 7.24 3.65 มาก 

๒ โรง เร ี ยนเป ด โอกาสให  คร ู และ
บ ุคลากร ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ เต ็มตาม
ศักยภาพ 

24.58 42.37 19.49 6.78 6.78 3.71 มาก 

๓ โรงเรียนเปดโอกาสใหทานมีสวนรวม 
ในการกำหนดอัตรากําลัง 

16.95 39.83 25.85 8.90 8.47 3.48 ปาน
กลาง 

๔ ระบบด ูแลช วยเหล ือน ักเร ี ยนมี
ประสิทธิภาพ 

18.64 41.10 22.88 6.36 11.02 3.50 ปาน
กลาง 

๕ การกำกับติดตามระเบียบวินัยของ
นักเรียนในโรงเรียน 

25.00 39.83 22.88 5.93 6.36 3.71 มาก 

๖ โรงเรียนมีการประสานความรวมมือ 
ในการแกปญหาพฤติกรรมนักเรียน
อยางตอเนื่อง 

19.49 42.37 23.73 5.93 8.47 3.58 มาก 

๗ โรงเร ียนแก ไขป ญหาพฤต ิกรรม
นักเรียน ไดทันทวงที 

17.80 42.80 18.22 12.71 8.47 3.49 ปาน
กลาง 

 รวม 20.52 41.59 22.28 7.51 8.11 3.59 มาก 
 

 จากตาราง ๖ แสดงรอยละและคาเฉลี ่ยระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดานการบริหารงานบุคคล พบวา โดยรวม 

ดานการบริหารงานบุคคล ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ย ๓.๕๙ โรงเรียนเปดโอกาสใหครู  

และบุคลากรปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ และการกำกับติดตามระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน มีระดับ



๑๒ 
 

ความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๓.๗๑ รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรพัฒนา ตนเองอยาง

สม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๕ และนอยที่สุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการ กำหนดอัตรากําลัง 

มีคาเฉลี่ย ๓.๔๘  
 

ตาราง ๗  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

  ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศกึษา ๒๕๖๕ ดานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ความพึงพอใจตอการจัดสถานศึกษา รอยละของระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

ดานการบริหารงานทั่วไป 

๑ โรงเรียนมีการสํารวจความพรอม ใน
การใชงานของวัสดุ ครุภัณฑทุกป 

19.49 38.98 23.31 10.17 8.05 3.52 มาก 

๒ โรงเร ียนม ีการปร ับซ อมว ัสด ุ  - 
ครุภัณฑ ทันตอการใชงาน 

14.41 37.71 23.73 12.29 11.86 3.31 ปาน
กลาง 

๓ โรงเร ียนมีการจ ัดสภาพแวดลอม 
แหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการจัดการ
เรียนรู 

17.37 43.64 24.15 5.93 8.90 3.55 มาก 

๔ โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
สวนรวม ในการจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศ  
การเรียนรู 

18.22 10.59 8.05 21.61 41.53 3.49 ปาน
กลาง 

๕ โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําระบบ
เทคโนโลยี เขาสูหองเรียน 

24.15 47.46 15.68 5.08 7.63 3.75 มาก 

๖ การ ให บร ิ ก ารอ ิ น เทอร  เ น ็ ต มี
ความเร็ว ทันตอการใชงาน 

21.19 35.59 22.46 9.32 11.44 3.46 ปาน
กลาง 

๗ โรง เร ียนม ี ระบบป องก ันความ
ปลอดภัย ที่มีประสิทธภิาพ 

18.64 39.83 25.00 5.93 10.59 3.50 มาก 

๘ โรงเรียนเปดโอกาสใหทานไดมีสวน
รวม ในวางแผนการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู 

18.22 41.10 20.34 8.05 12.29 3.45 ปาน
กลาง 

๙ ความสะอาดของห อง เร ียนและ
อาคารสถาน ที่ในโรงเรียน 

19.92 38.14 24.58 9.75 7.63 3.53 มาก 

 รวม 19.17 40.44 22.32 8.29 9.89 3.51 มาก 
 

 จากตาราง ๗ แสดงรอยละและคาเฉลี ่ยระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศกึษา ๒๕๖๕ ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยรวม

ดาน การบริหารงานทั่วไป ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๑ และพบวาโรงเรียนสงเสริมให 

มีการนําระบบเทคโนโลยีเขาสู หองเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่ส ุด มีคาเฉลี่ย ๓.๗๕ รองลงมาคือ 



๑๓ 
 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย ๓.๕๕ และนอยที่สุด คือ 

โรงเรียนมีการปรับซอมวัสดุ - ครุภัณฑ ทันตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย ๓.๓๑  
 

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕  จําแนกตามระดับความถึงพอพอใจโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ   

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ จําแนกตามระดับความถึงพอพอใจโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ตอนท่ี ๓ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕  ผลเปนดังนี้  

๑. ดานบริหารงานวิชาการ  

- กระบวนการบริหารและการจัดการศกึษาอยูในระดับ ดี เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด  

- หลักสูตรควรเนนวิชาการที่สามารถไดไปใชประโยชนไดจริง มีหลักสูตรท่ีเอ้ือตอความ  

  ตองการของผูเรียน  

- ควรจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมอยางหลากหลาย เนนการสงเสริมนักเรียนเต็ม  

  ตามศักยภาพอยางท่ัวถึง  

- ควรสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ ใหหลากหลายใหกวางมากขึ้น  

- ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนใหดียิ่งข้ึน สงเสริมการรูทักษะชีวิต การนําความรูไปใชจริง  

  โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน  

- การใหบริการระบบฐานขอมูลออนไลนควรมีเสถียรภาพและพรอมตอการเขาใชงาน  

- ควรสงเสริมและเปดเวทีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนในทุกมิติและหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

- ควรเปดกวางรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเหน็ของผูมีสวนเก่ียวของใหมากยิ่งข้ึน  

๒. ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

- ควรมีงบประมาณสำหรับสนับสนุนความสนใจในดานตาง ๆ ของผูเรียนที่อยูนอกเหนือ  

หลักสูตร หรือสนับสนุนการสรางสรรคผลงานโดยกลุมของผูเรียน ในกรณีที่ความสนใจ 

หรือผลงานเหลานั้นอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของกลุมสาระหรือฝายงานในสถานศึกษา 

ควรจัดหาอุปกรณทางดานการเรียน เชน สื่อ สื่อเทคโนโลยี โสตทัศนศึกษาใหเหมาะสม 

เพราะบางหองเรียนขาดแคลนและควรที่จะปรับซอมใหใชงานไดสมำ่เสมอ  

- ควรปรับภูมิทัศนทั้งภายในหองเรียนและบริเวณโรงเรียนใหใชไดและสวยงาม  

- ควรใหผูปกครองเครือขายมีสวนรวมในเรื่องงบประมาณบริจาคใหกับทางโรงเรียนดวยคะ  

๓. ดานบริหารบริหารงานบุคคล  

- อยากใหตรวจสอบและดูแลความเปนระเบียบของนักเรียนอยางสมำ่เสมอ  

- ควรปลูกฝงคานิยมท่ีดี และสงเสริมในความหลากหลายของแนวความคิดหรอืคานิยม  

  ที่แตกตางที่มีอยูภายในสังคม  

- ควรลดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอกใหนอยลง ซึ่งอาจสงผลกระทบกับการ    

  เรียนการสอนในหองเรียน  

- ควรผอนคลายกฎระเบียบบางอยาง เชน ทรงผม ผมยาว ผมหนามา เพ่ือจะไดเปนการสราง   

  ความมั่นใจใหกับนักเรียน และควรปฏิบัติติอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน  

- อยากใหคุณครูบางทานเปดใจและปรับทัศนคติ ยอมรับความแตกตางที่เกิดขึ้นในสังคม  

  เชน ความแตกตางระหวางเพศ ความเหลื่อมล้ำสิทธิมนุษยชน  
 

 

 



๑๕ 
 

๔. ดานบริหารงานทั่วไป  

- อยากใหโรงเรียนสะอาดและมีมุมอานหนังสือ ควรปลูกตนไมใหมากกวานี้และตนไม  

  ที่มีอยูไมควรตัดทิ้ง  

- ควรปรับปรุง ซอมแซมหองน้ำครู นักเรียนใหสะอาด และเพียงพอตอความตองการ  

  ของผูบริโภค  

- ควรติดตั้งกลองวงจรปดหนาหองนำ้เพ่ือปองกันเด็กนักเรียนไมม่ัวสุมทำสิ่งที่ไมดี  

  การขอซอมแซมครุภณัฑในชั้นเรียนบางอยางใชเวลานานลาชาจนสงผลกระทบ  

  ตอการเรียนของผูเรียนทำใหการเรียนการสอนมีอุปสรรคเพ่ิมข้ึน  

- โรงเรียนควรจัดใหมีอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูงและครอบคลุมทั้งโรงเรียน  

- โรงเรียนควรตรวจสอบและติดตามดูความเรียบรอยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะอุปกรณ  

- สนับสนุนการเรียนในหองเรียนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอครูและนักเรียนใหรวดเร็วทันตอ  

  ความตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

สวนที่ ๔ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุง

พัฒนา ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม โดยใชกรอบแนวคิด

ในการ บริหารโรงเรียน ๔ ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณและ

แผนงาน ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั ่วไป ประชาการที ่ใชในการศึกษาในครั ้งนี ้ ไดแก 

ประชากรที ่ใช  ในการศึกษาในครั ้งน ี ้  ได แก คร ู บุคลากร นักเร ียน ผู ปกครองนักเรียน และอื ่น ๆ  

(ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย) โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕  

จำนวน ๓,๕๐๐ คน กลุมตัวอยางที่ใชใน จำนวน ๒๓๖ คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม

เก่ียวถามเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยา

คม ปการศกึษา ๒๕๖๕  แบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เขาทะลุพิทยาคม ซึ ่งเปน การสํารวจที่ครอบคลุมการใหบริการ ๔ ดาน จำนวน ๒๖ ขอ ดานบริหารงาน

วิชาการ จำนวน ๔ ขอ ดานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จำนวน ๑๐ ขอ ดานบริหารงานบุคคล 

จำนวน ๗ ขอ และดาน บริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ ขอ ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

๕ ระดับ แลวทำการแปลผลโดยนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย  
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุ

พิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕  สรุปผล ไดดังนี้  

๑. ความพึงพอใจตอการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  

ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับคะแนนจากไปหานอย ไดแก 

ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และ ดาน

การบริหารงานทั่วไป  

     ๑.๑ ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยู ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก ๗ ขอ ระดับปานกลาง ๒ ขอ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก 

ไปหานอย ๓ อันดับแรก ไดแก โรงเรียนหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับผูเรียนตามกลุมศักยภาพตรง 

ตามความตองการของผูเรียน การใหบริการขอมูลขาวสารการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความถูกตอง 

รวดเร็ว และครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย สวนระดับความพึงพอใจที่นอยที่สุด คือ 

โรงเรียนเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ  

     ๑.๒ ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน พบวา โดยรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓ 



๑๗ 
 

อันดับแรก ไดแก โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการประชาสัมพันธและการ

รายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามผลการจัดการศึกษาและนําผลไปใชในการปรับปรุง- 

พัฒนา และโรงเรียนเบิก – จายเงินงบประมาณเปนไปตามระเบียบของ ทางราชการ สวนระดับความพึงพอใจ

ที่นอยที่สุด คือ โรงเรียนสนับสนุนใหมีการนําทรัพยากร/งบประมาณ มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีกำหนด และโรงเรียน สนับสนุนในการจัดหาสื ่อ วัสดุ 

ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอน  

     ๑.๓ ด านการบร ิหารงานบุคคล พบว า โดยรวมระดับความพึงพอใจ อย ู  ในระดับมาก  

เมื่อ พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก ๔ ขอ และระดับปานกลาง ๓ ขอ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจาก 

มากไปหานอย ๓ อันดับแรก ไดแก โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ  

การกำกับติดตามระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากร พัฒนาตนเอง

อยางสม่ำเสมอ สวนระดับความพึงพอใจที่นอยที่สุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหทานมีสวนรวม ในการกำหนด

อัตรากําลัง  

     ๑.๔ ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา อยูในระดับมาก ๕ ขอ และระดับปานกลาง ๔ ขอ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปหา

นอย ๓ อันดับแรก ไดแก โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําระบบเทคโนโลยีเขาสูหองเรียน มีระดับความ พึงพอใจ

มากที ่สุด โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู  และความสะอาด 

ของหองเรียนและอาคารสถานที่ในโรงเรียน สวนระดับความพึงพอใจที่นอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการปรับซอม 

วัสดุ ครุภัณฑ ทันตอการใชงาน  
 

อธิปรายผล  

จากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๕ พบวา  

๑. ความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  

ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีพันธกิจ 

ขอที่ ๔ ที่สอดคลองกับการบริหารและจัดการศึกษา คือสงเสริมการบริหารจัดการดวยระดับคุณภาพ โรงเรียน

มีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการดวย ระบบ

คุณภาพ ผลการศึกษาความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยา

คม รายดานมีประเด็นสำคัญที่นํามาอธิปราย ดังนี้  

     ๑.๑ ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย 

จากมากไปหานอย ๓ อันดับแรก ไดแก โรงเรียนหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดใหกับผูเรียนตามกลุม 

ศักยภาพตรงตามความตองการของผูเรียน การใหบริการขอมูลขาวสารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความ 

ถูกตอง รวดเร็ว และครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ไดกำหนดพันธกิจ ขอที่ ๑ และขอที่ ๓ คือ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคล  

แหงศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาและหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุมศักยภาพผูเรียนสูศตวรรษที่ ๒๑ สนับสนุนโดย

โรงเรียน มีแผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพผูเรียน มีระบบการวางเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ



๑๘ 
 

ของผูเรียน และมีแหลงเรียนรู สถานที่ฝกประสบการณ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเขาถึงองคความรู รองรับการ

พัฒนากลุมศักยภาพของผูเรียน  

     ๑.๒ ดานการบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ  

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓ อันดับแรก ไดแก โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธและการรายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามผลการจัด 

การศึกษาและนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา และโรงเรียนเบิก - จายเงินงบประมาณเปนไปตามระเบียบ 

ของทางราชการ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการบริหารโดยใชหลักธรรมมภิบาล โรงเรียนมี

คณะกรรมการเพื ่อการตรวจสอบการบริหารงานใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการวางแผน 

งบประมาณทุกขั้นตอน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนงานที่กำหนด 

จัดทำบัญชีการเงินอยางเปนระบบจัดทำระบบจัดซื ้อจัดจาง จัดหาสื ่อ ทางการเรียนการสอนที่สามารถใช

ประโยชนไดอยางคุมคา  

      ๑.๓ ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ เรียงคาเฉลี่ยจาก 

มากไปหานอย ๓ อันดับแรก ไดแก โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ  

การกำกับติดตามระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากร พัฒนาตนเอง

อยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเขาทะลุพิทยาคม ไดกำหนดพันธกิจ ขอที่ ๒ คือ พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสงเสริมใหครูมีศักยภาพ และจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และสะทอนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริง

อยางสมดุลเชิงคุณภาพ และโรงเรียน มีแผนการเรียงรองรับกลุมศักยภาพผูเรียน มีระบบการวางเสนทาง

การศกึษาตอสูการประกอบอาชีพของผูเรียน และมีแหลงเรยีนรู สถานที่ฝกประสบการณ มีระบบสื่อเทคโนโลยี

การเขาถึงองคความรู รองรับการพัฒนากลุมศักยภาพของผูเรียน  

     ๑.๔ ดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ อยูในระดับมาก 

ทุกขอ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓ อันดับแรก ไดแก โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําระบบ 

เทคโนโลยีเขาสูหองเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ที่ 

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และความสะอาดของหองเรียนและอาคารสถานที่ในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ 

ขอ ๕ ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ที่วาสรางเครือขายความรวมมือภาคประชาชน สนับสนุน สงเสริมการ

จัดการเรียนรู ว ิถีช ุมชน โดยโรงเรียนมีภาคี เครือขาย ความรวมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั ้งในและ

ตางประเทศ และมีองคกรชุมชนสถานประกอบการอยางมั่งคั่ง ยั่งยืน และดำรงไวซึ่งเอกลักษณของความเปน

ชาติไทย  

 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช  

เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ดำเนินการบริหารงานทั้ง ๔ ดาน คือ ดานการ 

บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ดานการบริหารงานบุคคลและดานการ 

บริหารงานทั่วไป  



๑๙ 
 

๑. ดานการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรเนนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ ทางดาน

วิชาการ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมีใหความรู และควรสนับสนุนนักเรียนใหมีความสามารถที่ หลากหลายทุก

กลุมศักยภาพ รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการสื่อสารทางดานภาษาและการคดิวิเคราะห  

๒. ดานการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนควรจัดใหผูปกครองมีสวนรับรูในการ จัดการ

งบประมาณของโรงเรียน โดยโรงเรียนควรมีการวางแผนงานอยางชัดเจน มีการชี ้แจงงบประมาณและ 

ดำเนินการบริหารงบประมาณที่มีการวางแผนอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

๓. ดานการบริหารบุคคล โรงเรียนควรการนิเทศติดตาม ผลการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ำเสมอ โดย

การจัดระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานดานการสอนเปนประจำและตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของครู

อยูตลอดเวลา  

๔. ดานการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรจัดหาสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชในการจัดการ 

เรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนควรมีบริการการเขาถึงอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง สะดวกตอ 

การใชงาน และควรตรวจสอบสภาพความเรียบรอยของวัสดุอุปกรณพรอมเพ่ือการใชงานอยูตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

บรรณานุกรม 
 

กมล ภูประเสริฐ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ทิปสพับลิเคชัน่ (๒๕๔๔),  

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒)  

๒๕๔๕. กรุงเทพฯ : ทิปสพับลิเคชั่น. ๒๕๔๔.  

กลุมอํานวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒. รายงานผลการประเมินความ  

พึงพอใจของผูรับบริการตอการบริหารและการจัดการศึกษาและการใหบริการของสำนักงานเขต พ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑. นครปฐม ๒๕๖๑  

บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว, การอางอิงประชากรเพ่ือใชเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคากับ  

กลุมตัวอยาง. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. ๓(๑),  

๒๓ - ๒๔, ๒๕๓๕.  

บุญรอย ทองทอง. การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดบริหารงานของโรงเรียนศรี  

หฤทัยจังหวัดจันทบุรี, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  

บัณฑิตวิทยาลัย มหิวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๑  

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม. สารสนเทศปการศึกษา ๒๕๖๕ , งานสารสนเทศ กลุมบริหารงานงบประมาณและ

แผนงาน,  

ศรีสะเกษ. ๒๕๖๕ .  

สุนทรี เตียงกุล. การศกึษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรี  

ประชาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒. สาขาวิชาการบริหาร  

การศกึษา, คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๔.  

อํานวย แกมนิล. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสามสิบ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑ งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๕๕๙. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

คณะกรรมการจัดทำ 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๑. นายสนธยา รักเจริญ                                    ประธานกรรมการ 

          ๒. นายไพรัตน บัวทอง                                     รองประธานกรรมการ 

          ๓. นางสาวสิริมา เกาหลิม                                  กรรมการและเลขานุการ 

 



๒๒ 
 

 

งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม อำเภอสวี จังหวดัชุมพร 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 


