
แบบสรุปความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงาน ๔ ด้านของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ข้อมูล  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม   ซึ่งเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน  จากผู้เข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามจ านวน ๑๐๐   คน สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

แป
ล

คว
าม

 

ด้านการบริหารงานวิชาการ  

1 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและประเมินผลงาน
ของนักเรียน 

3.41 0.92 
ปาน
กลาง 

2 
การคัดเลือกและก าหนด หนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่
น ามาใช้จัดการศึกษา 

4.03 0.83 มาก 

3 
โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

3.76 0.86 มาก 

4 
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.27 0.68 มาก 

5 การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 4.04 0.75 มาก 
6 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน 4.57 0.71 มาก 

๗ 
การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงาน 
(การให้การบ้าน/การท ารายงาน) ให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ 

3.56 0.81 มาก 

๘ 
การน าสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.๔๓ 0.86 
ปาน
กลาง 

๙ 
การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
โรงเรียน และผู้ปกครอง 

3.83 0.93 มาก 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ  

๑๐ 
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีน ามาใช้จัด
การศึกษา (การลงทุนทางการศึกษา) 

3.64 0.80 มาก 

๑๑ 
การน าทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างเกิดผล 

3.47 0.94 
ปาน
กลาง 

๑๒ มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน 3.71 0.78 มาก 

๑๓ 
การประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง 
กรณีที่ผู้ปกครองต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น โครงการ
ทัศนะศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

3.31 0.79 
ปาน
กลาง 

๑๔ 
การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน 

3.44 0.65 
ปาน
กลาง 
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๑๕ การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก่ผู้เรียน 3.90 0.90 มาก 
๑๖ มีการก ากับ ดูแล การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 3.93 0.87 มาก 
ด้านการบริหารงานบุคคล  
๑๗ การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน 4.23 1.01 มาก 
๑๘ การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน 4.14 0.80 มาก 

๑๙ 
วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน 

3.96 0.75 มาก 

๒๐ 
ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอน
เต็มเวลา) 

3.77 0.84 มาก 

๒๑ การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ๆ ของครู/บุคลากร 4.04 0.82 มาก 
ด้านบริหารทั่วไป  
๒๒ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 3.67 0.72 มาก 

๒๓ 
วางแผนการความคุมภายในให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน
ร่วม 

3.61 0.94 มาก 

๒๔ 
การส ารวจ จัดท าระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และ
พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 

3.66 1.03 มาก 

๒๕ 
การประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูลเพื่อ
จัดท าข้อมูลส ามะโนนักเรียนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.63 1.19 มาก 

๒๖ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 3.80 0.67 มาก 
๒๗ การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่ 4.16 0.53 มาก 
๒๘ บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม 4.70 0.52 มากที่สุด 
๒๙ มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอ้ือต่อการเรียนการสอน 4.11 0.81 มาก 
๓๐ มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 4.36 0.74 มาก 
 
         จากตาราง  ความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงาน ๔ ด้านของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา สามารถสรุป
ไดด้ังนี้   
         ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจมีระดับมากท่ีสุด คือ การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการ
สอน, บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม 

ส่วนความพึงพอใจระดับมาก คือ การคัดเลือกและก าหนด หนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่น ามาใช้
จัดการศึกษา, โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้, มีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน, การจัดการสอบ/
วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา, การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน, รับผิดชอบ
การน าสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน, การประสานงานชี้แจง
เรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง, การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก



ที่น ามาใช้จัดการศึกษา (การลงทุนทางการศึกษา), มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน, 
การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก่ผู้เรียน, มีการก ากับ ดูแล การตรวจสอบพัสดุประจ าปี, 
การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน, วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน, 
ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา), การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง 
ๆ ของครู/บุคลากร 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน, วางแผนการความคุมภายในให้ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ส่วนร่วม, การส ารวจ จัดท าระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และพัฒนาบุคลากรผู้รั บผิดชอบให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ, การประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าข้อมูลส ามะโนนักเรียนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่, มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
และมีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 

ส่วนความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและประเมินผลงานของ
นักเรียนการน าทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดผล , การ
ประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง กรณีที่ผู้ปกครองต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น 
โครงการทัศนะศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี, การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
 โดยความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงาน ๔ ด้าน ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่มาก  
  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
- อยากให้มีการทัศนศึกษานอกห้องเรียนให้มาก เพ่ือจะได้รู้สิงแวดล้อมภายนอก  
- อยากให้โรงเรียนอนุญาตให้ไว้ผมยาวได้ 
- อยากให้มีการสร้างห้องน้ าใหม่ และดับกลิ่นในห้องน้ าให้มีบรรยากาศที่ดี 
- ควรจัดเวลาในการท ากิจกรรมให้มากขึ้นกว่านี้  
- ควรดูแลให้นักเรียนมีระเบียบ 
- อยากให้ครูเพ่ิมบุคลากรเพ่ือจะได้สอนเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ ท าให้เข้าใจง่าย  
- มีครูต่างชาติมากสอนท าให้เข้าใจและได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 
- อยากให้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปอีก 
- ควรจัดให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
- อยากให้มีสื่อการสอนมากกว่านี้  
- อยากให้มีการสิ่งเสริมทางด้านดนตรีไทย – สากล 
- อยากให้เพ่ิมเวลาในการพักกลางวัน                      
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน และนักเรียนให้มากกว่านี้ 

 


