
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 
 

คำนำ 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญกับการนำผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังก ัดและสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เน้นความเป็นระบบ ความสอดคล้อง การเรียนรู้ที ่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที ่กำหนด  
มีกระบวนการมุ ่งเน้นการปฏิบัติงานที ่ เป ็นระบบมีการจัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย ฝ่ายบร ิหาร กลุ ่มบร ิหารงานทั ้ง   4 กลุ ่ม  ซ ึ ่งประกอบด้วย กลุ ่มบร ิหารงานวิชาการ   
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป และมีการกำหนด
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน นิเทศตรวจสอบและประเมินผล โดยแต่งตั ้งผู ้รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบ  
และประเมินผลประสิทธ ิภาพภายใต้กรอบ SSK – Model ซึ ่งถ ือเป็นเคร ื ่องมือในการกำก ับติดตาม 
การดำเนินงานของโรงเรียน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
  ดังนั้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศขึ้น เพื่อตรวจสอบระดับความพึงพอใจ 
ต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนา 
และปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และโรงเรียนสตริสิริเกศขอขอบคุณคณะครู 
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ 
ตอบแบบสอบถาม และให้ความร่วมมือในการประเมินในทุกประเด็น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้ 
ในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างดียิ ่งและขอขอบคุณทุกท่านที ่ม ีส ่วนร่วมในการจัดทำรายงานฉบับนี้  
จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้     
 

 
     งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
        โรงเรียนสตรีสิริเกศ    
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ส่วนที่  1  

บทนำ 
 
หลักการและเหตุผล 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีระบบการนำองค์กรตามทิศทางการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ โดยใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ
สำคัญด้านผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือทุก
ภาคส่วน ซึ่งจะต้องเข้าใจถึงทิศทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ผ่านการส่ือสารสร้างความเข้าใจแบบสองทิศทาง(Two Way) โรงเรียนมีระบบการปรับปรุงและ
การวัดผลการดำเนินการโดยใช้ SSK-Model เป็นกรอบหลักคิดในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพและใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี ้วัด และค่า
เป้าหมายเป็นหลักในการวัดประสิทธิผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนเน้นความเป็นระบบ ความสอดคล้อง 
การเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด มีกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานท่ีเป็น
ระบบมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริหารงานท้ัง               
4 กลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้แทนครู  มีประชุมชี้แจงมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นใน
ระดับกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการกำหนดแนวทาง วิธีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน นิเทศ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบ SSK-Model ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม และใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
สตรีสิริเกศเป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผล วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ทบทวนแนวทางการดำเนินงาน 
นำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษา จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ
ยิ่งท่ีโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะต้องให้บริการโดยตรง แก่ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินเป็นได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้
ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้บริหาร 
บุคลากร  ผู้ท่ีสนใจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้นำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563 
   2. เพื่อนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ขอบเขตของการประเมิน 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ตามประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณและแผนงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย  
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 โดยรวมและรายด้าน  และตอนที่ 3 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. สถานท่ีใช้ในการศึกษา คือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
3. การศึกษาความพึงพอใจในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในปีการศึกษา 2563  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. ได้ทราบความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

2. ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

3. ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการ 
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับลักษณะการใช้บริหารและเหมาะสมกับสภาพความจริง 

ระเบียบวิธีการประเมิน 
1. วิธีการประเมิน   

    การประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ปีการศึกษา 2563  ได้ทำการสำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อกระบวนการบริการและจัดการศึกษา   
ในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research Method)  โดยใช้รูปแบบเชิงสำรวจ (Survey Research) 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอื่น ๆ  

(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จำนวน 3,500 คน     
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอื่น ๆ 
(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จำนวน 236 คน  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผู้จัดทำได้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญและสร้างแบบประเมินโดยใช้ Google  

Form  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check list) 
   ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  
สตรีสิริเกศ ซึ่งเป็นการสำรวจท่ีครอบคลุมการให้บริการ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานท่ัวไป 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ในการบริหารงานวิชาการ                       
ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานท่ัวไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล  
   การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการกระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน (Standard Deviation) โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
และแปลผลดังนี้   

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปรายข้อคำถามใช้แจกแจงความถ่ี และการคำนวณค่าร้อยละ  
ซึ่งการแปลผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละในแต่ละข้อคำตอบ 

2. การวิเคราะห์คะแนนคำตอบในแต่ละข้อของคำตอบ (Item) เป็นการคิดค่าคะแนน 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแต่ละข้อ ดังนี้   
   เกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีการกระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในการกำหนดน้ำหนักของคะแนนของตัวเลือกแต่ละข้อ 
กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท ดังนี้   
    ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
    ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมาก 
    ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อย 
    ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์คะแนนในแต่ละประเด็นหลังจากได้คะแนนของข้อคำตอบ  แต่ละข้อจะมีการคิด 
ค่าคะแนนในตัวชี้วัดแต่ละด้านโดยการรวมคะแนนรายข้อ แล้วนำมาหาค่าคะแนนเฉล่ียสำหรับประเด็น 
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแปลผลตามช่วงคะแนน ดังนี้  
    เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ในการพิจารณาค่าเฉล่ียใช้เกณฑ์ประมาณค่าของเบสท์   
    ค่าคะแนนระหว่าง  4.51 – 5.00  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ค่าคะแนนระหว่าง  3.51 – 4.50  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมาก 
    ค่าคะแนนระหว่าง  2.51 – 3.50  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อย 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 2 
วิธีการดำเนินการ 

 
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563 วิธีดำเนินการดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์    

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีดังนี้  

1. ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอื่น ๆ  

(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563                   
จำนวน  3,500 คน     

2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอื่น ๆ  

(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563                   
จำนวน  236 คน     

เครื่องมือท่ีใช้ศึกษา 
  เครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร                        
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ (นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา (เช่น  พนักงานราชการ อัตราจ้าง  ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจำ ครูชาวต่างชาติ) 
อื ่น ๆ(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยลักษณะคำถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check list)   
  ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเร ียน                  
สตรีสิริเกศ ซึ่งเป็นการสำรวจที่ครอบคลุมการให้บริการ 4 ด้าน  จำนวน  26 ข้อ ด้านบริหารงานวิชาการ 
จำนวน 9 ข้อ  ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จำนวน 10 ข้อ  ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 7 
ข้อ   และด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 9 ข้อ  เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามแนวคิดของ Likert scale (1967)  แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   
    ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
    ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
    ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
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    ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
    ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  ตอนที ่  3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ในการบริหารงานวิชาการ                       
ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานท่ัวไป 

สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในศึกษา ได้ดำเนินตามข้ันตอน ดังนี้   

1. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ท่ีมีต่อการจัดการศึกษา ใน 4  ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานท่ัวไป 

2. นำแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3. นำแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง 

และรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม  นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ   
4. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไป นำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป   

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้   

1. ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบรหิารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน                   
สตรีสิริเกศ โดยใช้ Google form ส่งลิงค์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน  Facebook 
โรงเรียน และ Line ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา (เช่น  พนักงาน
ราชการ อัตราจ้าง  ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ ครูชาวต่างชาติ) อื่น ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2. ผู้ศึกษา ได้ตรวจสอบการตอบแบบประเมินผ่านระบบ Google form ท่ีสร้างขึ้น   
3. ส่งออกข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการตามข้ันตอน   

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ นำเสนอข้อมูล
ด้วยตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
และอื่น ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  การแปลความหมายของคะแนน  
เป็นการวิเคราะห์เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีการกระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  อยู่ในระดับใด  โดยใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกำหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 23 – 24)  
และแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ดังนี้   
    ค่าคะแนนระหว่าง  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าคะแนนระหว่าง  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    ค่าคะแนนระหว่าง  2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มีสูตรดังนี ้
  ค่าร้อยละ (Percentage) 

f
P 100
N

=   

  เมื่อ P แทน ร้อยละ 
   f แทน ความถ่ีของข้อมูล 
   N แทน จำนวนความถ่ีท้ังหมด 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  

N

i
i 1
x

x
N
=

=



 

เมื่อ x  แทน ค่าเฉล่ีย 

  
N

i
i 1
x

=

  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   N แทน จำนวนคน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  ผู้ศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลำดับดังนี้   
     ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
    ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและ 
         การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 โดยรวมและรายด้าน  
    ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหาร
     และการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  

ตาราง 1  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม เพศ 
เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ 

 ชาย 53 22.46 
 หญิง 183 77.54 

รวม 236 100.00 
 
 จากตาราง 1  แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตาม เพศ พบว่า จำนวน
ผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 236 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.54 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 22.46 
 
ตาราง 2  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม สถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน(คน) ร้อยละ 
 ผู้เรียน 124 52.54 
     ครู 18 7.63 
           ผู้ปกครอง 94 39.83 
         อื่น ๆ 0 0.00 

รวม 236 100.00 

จากตาราง 2  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม สถานภาพ พบว่า จำนวน
ผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 236 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้เรียน ร้อยละ 52.54 ผู้ปกครอง ร้อยละ 39.83  
ครู ร้อยละ 7.63 และอื่น ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ร้อยละ 0.00 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
      ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563 โดยรวมและรายด้าน  

ตาราง 3  แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามด้านการบริหาร  

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 21.28 40.63 21.99 7.53 8.57 3.59 มาก 

2 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 20.89 44.79 22.84 4.79 6.69 3.68 มาก 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล    20.52 41.59 22.28 7.51 8.11 3.59 มาก 

4 ด้านการบริหารงานทั่วไป   19.07 40.44 22.32 8.29 9.89 3.51 มาก 

รวม 20.45 41.96 22.37 6.94 8.28 3.59 มาก 

     จากตาราง 3  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                          
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามด้านการบริหาร สรุปภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 และ ถ้าพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมา
คือ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.59 และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการ
บริหารงานท่ัวไป มีค่าเฉล่ีย 3.51 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามด้านการบริหาร 

 
  รูปท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามด้านการบริหาร 

3.59 3.68 3.59 3.51

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00 ค่าเฉลี่ย
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ตาราง 4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  ด้านบริหารงานวิชาการ    

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้านการบริหารงานวิชาการ        

1 หลักสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนจัดให้กับผู้เรียน
ตามกลุ่มศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

25.42 
 

42.80 
 

19.92 
 

6.36 
 

5.51 3.76 มาก 

2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน มีความถูกต้อง รวดเร็ว 

22.88 
 

42.37 
 

22.46 
 

5.93 
 

6.36 3.69 มาก 

3 กระบวนจัดการเรียนการสอนของครูมีความ
น่าสนใจ 

17.80 
 

41.53 
 

21.19 
 

9.75 
 

9.75 3.48 มาก 

4 การส่งเสริมความรูค้วามสามารถของผู้เรียน 
ตามกลุ่มศักยภาพมีหลากหลายรูปแบบ 

20.76 
 

41.10 
 

21.19 
 

10.17 
 

6.78 3.59 มาก 

5 โรงเรียนจัดสื่อการเรียนรู้เพ่ืออำนวยความ
สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน 

20.34 
 

41.95 
 

22.46 
 

6.36 
 

8.90 3.58 มาก 

6 นักเรียนมีความสุขกับการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

21.61 
 

37.29 
 

22.03 
 

8.05 
 

11.02 3.50 ปานกลาง 

7 ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย 

23.31 
 

42.37 
 

19.07 
 

5.93 
 

9.32 3.64 มาก 

8 ครูรายงานผลการเรียนของนักเรียนถูกต้อง 
รวดเร็ว 

20.34 
 

42.80 
 

20.34 
 

6.78 
 

9.75 3.57 มาก 

9 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนางานวิชาการ 

19.07 
 

33.47 
 

29.24 
 

8.47 
 

9.75 3.44 ปานกลาง 

รวม 21.28 40.63 21.99 7.53 8.57 3.59 มาก 

จากตาราง 4  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                    
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวม
ด้านการบริหารงานวิชาการ ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.59   และพิจารณาตามราย
ประเด็น พบว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพตรงตามความต้องการ  
ของผู้เรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.76  รองลงมาคือ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.69 และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเปิด
โอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.44 
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ตาราง 5  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน        

1 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

22.88 47.46 22.46 3.81 3.39 3.83
  

มาก 

2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของสถานศึกษา 

20.34 42.80 24.15 5.51 7.20 3.64 มาก 

3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสะท้อน
คุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

20.34 43.64 25.00 3.39 7.63 3.66 มาก 

4 โรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

19.49 45.34 24.58 2.97 7.63 3.66 มาก 

5 โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามผลการจัดการศึกษา
และและนำผลไปใช้ในการปรับปรงุพัฒนา 

20.76 44.92 22.03 6.78 5.51 3.69 มาก 

6 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และการรายงาน 
ผลการจัดการศึกษา 

24.15 47.03 19.92 5.08 3.81 3.83 มาก 

7 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

18.22 44.49 26.69 5.51 5.08 3.65 มาก 

8 โรงเรียนสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากร/
งบประมาณมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ี
กำหนด 

19.07 45.76 20.76 4.66 9.75 3.60 มาก 

9 โรงเรียนเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ 
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

20.76 45.34 23.73 2.97 7.20 3.69 มาก 

1
0 

โรงเรียนสนับสนุนในการจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

22.88 41.10 19.07 7.20 9.75 3.60 มาก 

รวม 20.89 44.79 22.84 4.79 6.69 3.68 มาก 

จากตาราง 5  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน               
พบว่า โดยรวมด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 
3.68  โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และ 
การรายงานผลการจัดการศึกษา ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
กำกับ ติดตามผลการจัดการศึกษาและและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและโรงเรียนเบิก – จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีค่าเฉล่ีย 3.69 และน้อยท่ีสุด คือ โรงเรียนสนับสนุนให้มี
การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาท่ีกำหนดและโรงเรียนสนับสนุนในการจัดหาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
มีค่าเฉล่ีย 3.60 
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ตาราง 6  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
     ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  ด้านการบริหารงานบุคคล 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้านการบริหารงานบุคคล        

1 โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูและบคุลากร 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

21.19 42.80 22.88 5.93 7.20 3.65 มาก 

2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มตามศักยภาพ 

24.58 42.37 19.49 6.78 6.78 3.71 มาก 

3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม 
ในการกำหนดอัตรากำลัง 

16.95 39.83 25.85 8.90 8.47 3.48 ปานกลาง 

4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ 18.64 41.10 22.88 6.36 11.02 3.50 ปานกลาง 

5 การกำกับติดตามระเบียบวินัยของนักเรียน 
ในโรงเรียน 

25.00 39.83 22.88 5.93 6.36 3.71 มาก 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ 
ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
อย่างต่อเน่ือง 

19.49 42.37 23.73 5.93 8.47 3.58 มาก 

7 โรงเรียนแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
ได้ทันท่วงที 

17.80 42.80 18.22 12.71 8.47 3.49 ปานกลาง 

รวม 20.52 41.59 22.28 7.51 8.11 3.59 มาก 

 จากตาราง 6  แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า โดยรวม
ด้านการบริหารงานบุคคล  ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.59  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเต็มตามศักยภาพ และการกำกับติดตามระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรยีน  
มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.71 รองลงมาคือ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.65 และน้อยท่ีสุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
กำหนดอัตรากำลัง มีค่าเฉล่ีย 3.48 
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ตาราง 7  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้านการบริหารงานทั่วไป        

1 โรงเรียนมีการสำรวจความพร้อม 
ในการใช้งานของวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกปี 

19.49 38.98 23.31 10.17 8.05 3.52 มาก 

2 โรงเรียนมีการปรับซ่อมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
ทันต่อการใช้งาน 

14.41 
 

37.71 
 

23.73 
 

12.29 
 

11.86 3.31 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

17.37 43.64 24.15 5.93 8.90 3.55 มาก 

4 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

18.22 10.59 8.05 21.61 41.53 3.49 ปานกลาง 

5 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยี 
เข้าสู่ห้องเรียน 

24.15 47.46 15.68 5.08 7.63 3.75 มาก 

6 การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความเร็ว 
ทันต่อการใช้งาน 

21.19 35.59 22.46 9.32 11.44 3.46 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีระบบป้องกันความปลอดภัย 
ที่มีประสิทธิภาพ 

18.64 39.83 25.00 5.93 10.59 3.50 มาก 

8 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วม 
ในวางแผนการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

18.22 41.10 20.34 8.05 12.29 3.45 ปานกลาง 

9 ความสะอาดของห้องเรียนและอาคารสถาน 
ที่ในโรงเรียน 

19.92 38.14 24.58 9.75 7.63 3.53 มาก 

รวม 19.07 40.44 22.32 8.29 9.89 3.51 มาก 

 
จากตาราง 7  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า โดยรวมด้าน
การบริหารงานท่ัวไป ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.51  และพบว่าโรงเรียนส่งเสริมให้
มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้าสู ่ห้องเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ 
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.55 และน้อยท่ีสุด คือ 
โรงเรียนมีการปรับซ่อมวัสดุ – ครุภัณฑ์ ทันต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.31 
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แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับความถึงพอพอใจ  โดยรวม  

 

รูปท่ี 2 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับความถึงพอพอใจโดยรวม  
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  ผลเป็นดังนี้   

1. ด้านบริหารงานวิชาการ 
- กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดี  เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
- หลักสูตรควรเน้นวิชาการที่สามารถได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีหลักสูตรที่เอื้อต่อความ

ต้องการของผู้เรียน  
- ควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย  เน้นการส่งเสริมนักเรียนเต็ม 

ตามศักยภาพอย่างท่ัวถึง  
- ควรสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถ ให้หลากหลายให้กว้างมากขึ้น  
- ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมการรู้ทักษะชีวิต  การนำความรู้ไปใช้จริง  

โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
- การให้บริการระบบฐานข้อมูลออนไลน์ควรมีเสถียรภาพและพร้อมต่อการเข้าใช้งาน 
- ควรส่งเสริมและเปิดเวทีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
- ควรเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
- ควรมีงบประมาณสำหรับสนับสนุนความสนใจในด้านต่าง ๆ  ของผู้เรียนท่ีอยู่นอกเหนือ

หลักสูตร หรือสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานโดยกลุ่มของผู้เรียน  ในกรณีท่ีความสนใจ
หรือผลงานเหล่านั้นอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของกลุ่มสาระหรือฝ่ายงานใน
สถานศึกษา 

- ควรจัดหาอุปกรณ์ทางด้านการเรียน เช่น  ส่ือ   ส่ือเทคโนโลยี โสตทัศนศึกษา   
ใหเ้หมาะสม เพราะบางห้องเรียนขาดแคลนและควรท่ีจะปรับซ่อมให้ใช้งานได้สม่ำเสมอ 

-  ควรปรับภูมิทัศน์ท้ังภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้ใช้ได้และสวยงาม 
- ควรให้ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในเรื่องงบประมาณบริจาคให้กับทางโรงเรียนด้วยค่ะ 

 
3. ด้านบริหารบริหารงานบุคคล 

- อยากให้ตรวจสอบและดูแลความเป็นระเบียบของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
- ควรปลูกฝังค่านิยมท่ีดี  และส่งเสริมในความหลากหลายของแนวความคิดหรือค่านิยม 

ท่ีแตกต่างท่ีมีอยู่ภายในสังคม 
- ควรลดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกให้น้อยลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับ 

การเรียนการสอนในห้องเรียน 
- ควรผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่าง เช่น ทรงผม  ผมยาว ผมหน้าม้า  เพื่อจะได้เป็น 

การสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน  และควรปฏิบัติติอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
- อยากใหคุ้ณครูบางท่านเปิดใจและปรับทัศนคติ  ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

เช่น ความแตกต่างระหว่างเพศ  ความเหล่ือมล้ำ  สิทธิมนุษยชน 
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4. ด้านบริหารงานทั่วไป 
- อยากให้โรงเรียนสะอาดและมีมุมอ่านหนังสือ ควรปลูกต้นไม้ให้มากกว่านี้และต้นไม้ 

ท่ีมีอยู่ไม่ควรตัดท้ิง 
- ควรปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำครู นักเรียนให้สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ 

ของผู้บริโภค 
- ควรติดต้ังกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ำเพื่อป้องกันเด็กนักเรียนไม่มั่วสุมทำส่ิงท่ีไม่ดี 
- การขอซ่อมแซมครุภัณฑ์ในช้ันเรียนบางอย่างใช้เวลานานล่าช้าจนส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียนของผู้เรียนทำให้การเรียนการสอนมีอุปสรรคเพิ่มขึ้น 
- โรงเรียนควรจัดให้มีอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงและครอบคลุมท้ังโรงเรียน 
- โรงเรียนควรตรวจสอบและติดตามดูความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะอุปกรณ์ 
- สนับสนุนการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียนให้รวดเร็วทันต่อ 

ความต้องการ  
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ส่วนที่  4 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
   การศึกษาในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563  เพื่อนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ   โดยใช้กรอบแนวคิดในการ
บริหารโรงเรียน  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานท่ัวไป  ประชาการท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอื่น ๆ (ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ) โรงเรียนสตรีสิร ิเกศ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,500 คน                        
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน จำนวน  236 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวถามเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเป็น      
การสำรวจที่ครอบคลุมการให้บริการ 4 ด้าน  จำนวน  26 ข้อ ด้านบริหารงานวิชาการ จำนวน 9 ข้อ                        
ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จำนวน 10 ข้อ  ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 7 ข้อ   และด้าน
บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 ข้อ  ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ แล้วทำการ
แปลผลโดยนำเสนอเป็นตารางประกอบคำบรรยาย   
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
   ผลการศึกษาความพึงพอใจของต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเร ียน                      
สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  สรุปผล ได้ดังนี้   

1. ความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา  
2563  โดยรวมอยู ่ในระดับมาก และเมื ่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับคะแนนจากไปหาน้อย  ได้แก่   
ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป  
    1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยู ่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่วนระดับความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ  
    1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก 
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามผลการจัดการศึกษาและนำ
ผลไปใช้ในการปรับปร ุงพ ัฒนา  และโรงเร ียนเบิก – จ่ายเง ินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของ 
ทางราชการ ส่วนระดับความพึงพอใจท่ีน้อยที่สุด คือ โรงเรียนสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากร/งบประมาณ 



17 
 

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีกำหนด และโรงเรียน
สนับสนุนในการจัดหาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
    1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ   โดยเรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ   
การกำกับติดตามระเบียบว ินัยของนักเรียนในโรงเรียน   และโรงเร ียนส่งเสร ิมให้คร ูและบุคลากร 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ส่วนระดับความพึงพอใจท่ีน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม 
ในการกำหนดอัตรากำลัง 
    1.4 ด้านการบริหารงานทั ่วไป พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ ในระดับมาก   
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ และระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน มีระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และความสะอาด
ของห้องเรียนและอาคารสถานท่ีในโรงเรียน ส่วนระดับความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการปรับซ่อม
วัสดุ – ครุภัณฑ์ ทันต่อการใช้งาน   
 
อธิปรายผล 
   จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563  พบว่า  

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ปีการศึกษา 2563  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื ่องจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีพันธกิจ                  
ข้อที่ 4 ที่สอดคล้องกับการบริหารและจัดการศึกษา คือส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระดับคุณภาพ               
โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ   ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ โรงเรียน                  
สตรีสิริเกศ รายด้านมีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอธิปราย ดังนี้    
    1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนตามกลุ่ม
ศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้เรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามลำดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้กำหนดพันธกิจ ข้อที่ 1 และข้อที่ 3  คือ พัฒนาคุณภาพผู้เร ียนให้เป็นบุคคล 
แห่งศตวรรษท่ี 21  พัฒนาและหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี  21  สนับสนุน 
โดยโรงเรียน มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบ
อาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง องค์ความรู้ 
รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
    1.2 ด้านการบริหารงบประมาณและแผนงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ 
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามผลการจัด
การศึกษาและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา  และโรงเรียนเบิก – จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โรงเรียน 
มีการคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบการบริหารงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการวางแผน
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งบประมาณทุกขั้นตอน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 
จัดทำบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้าง   จัดหาสื่อ ทางการเรียนการสอนที่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า   
    1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่   โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ   
การกำกับติดตามระเบียบว ินัยของนักเรียนในโรงเรียน   และโรงเร ียนส่งเสร ิมให้คร ูและบุคลากร 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  โรเรียนสตรีสิริเกศ ได้กำหนดพันธกิจ ข้อท่ี 2 คือ พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และสะท้อนผลวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ และโรงเรียน มีแผนการเรียงรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน  มีระบบการ
วางเส้นทาการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน  และมีแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีฝึกประสบการณ์ มีระบบ
ส่ือเทคโนโลยีการเข้าถึง องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน     
    1.4  ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการนำระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้  และความสะอาดของห้องเรียนและอาคารสถานท่ีในโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ข้อ 5 ของโรงเรียนสตรีสิริเกศที่ว่า สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ วิถีชุมชน โดยโรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
และมีองค์กรชุมชนสถานประกอบการอย่างมั่งค่ัง  ยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย   
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้   
   เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ดำเนินการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานท่ัวไป  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนควรเน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ทางด้านวิชาการ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมีให้ความรู้  และควรสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถท่ี                  
หลากหลายทุกกลุ่มศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการส่ือสารทางด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์    

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนควรจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในการ 
จัดการงบประมาณของโรงเรียน  โดยโรงเรียนควรมีการวางแผนงานอย่างชัดเจน มีการช้ีแจงงบประมาณและ
ดำเนินการบริหารงบประมาณท่ีมีการวางแผนอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

3. ด้านการบริหารบุคคล  โรงเรียนควรการนิเทศติดตาม ผลการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ  
โดยการจัดระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการสอนเป็นประจำและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ของครูอยู่ตลอดเวลา   

4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนควรจัดหาส่ือส่ิงอำนวยความสะดวกในการใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนควรมีบริการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง สะดวกต่อ
การใช้งาน   และควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์พร้อมเพื่อการใช้งานอยูตลอดเวลา   
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กมล ภู่ประเสริฐ. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ทิปส์พับลิเคช่ัน.(2544). 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  
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   2561 
บุญชม  ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแก้ว. การอ้างอิงประชากรเพื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับ
   กลุ่มตัวอย่าง. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. 3(1), 
   23 – 24, 2535. 
บุญรอย ท่องทอง. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดบริหารงานของโรงเรียนศรี
   หฤทัยจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  
   บัณฑิตวิทยาลัย,มหิวิทยาลัยบูรพา. 2551 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ. สารสนเทศปีการศึกษา 2563, งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ 
   แผนงาน, ศรีสะเกษ. 2563. 
สุนทรี  เตียงกุล. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรี 
   ประชาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. สาขาวิชาการบริหาร
   การศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบุรพา. 2544. 
อำนวย แกมนิล. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลอง 
   สามสิบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบุรพา.  
   2559. 
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