
รายงานแบบส ารวจความพึงพอใจ การพัฒนางานประชาสัมพันธ์และงาน
โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ผลการด าเนินงาน :  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 
    

รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านสภาพแวดล้อมของกจิกรรม/โครงการ     

1.1 โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 4.92 0.31 มากที่สุด 
1.2 โครงการสอดคล้องกับ นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน 4.73 0.47 มากที่สุด 

1.3 โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรยีน 4.64 0.67 มากที่สุด 

1.4 โครงการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. 4.14 0.76 มาก 

2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ    
2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.60 0.57 มากที่สุด 
2.2 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ ์ 4.82 0.48 มากที่สุด 
2.3 ความพร้อมของสถานท่ี 4.39 0.84 มาก 

2.4 ความเพียงพอของบุคลากร 4.51 0.63 มากที่สุด 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดโครงการ    
    3.1 การวางแผนด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 4.60 0.62 มากที่สุด 

3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม 4.70 0.65 มากที่สุด 
    3.3 การนิเทศติดตามด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 4.14 0.84 มาก 

    3.4 กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 4.85 0.38 มากที่สุด 

4. ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ 

   

ด้านผลผลิต (Output)    

   4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามล าดับที่ก าหนด 4.82 0.48 มากที่สุด 

   4.2 การด าเนินงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการ 4.70 0.65 มากที่สุด 

   4.3 การด าเนินงานบรรลตุามเปา้หมายที่ตั้งไว ้ 4.57 0.73 มากที่สุด 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome)    

 4.4 ภาพรวมความพึงพอใจในการด าเนินงานประชาสมัพันธ์
และงานโสตทัศนูปกรณ ์

4.57 
 

0.63 
 

มากที่สุด 

 

จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และ
งานโสตทัศนูปกรณ ์ผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅   4.61) และค่า S.D. เท่ากับ 
0.61 เมื่อพิจารณาทีละด้านพบว่า 
 

ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅    4.60) 
และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 และค่า S.D. เท่ากับ 0.31 



โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด      
มีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่า S.D. เท่ากับ 0.47 โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน ผลการประเมิน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 และค่า S.D. เท่ากับ 0.67 โครงการสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.14 และค่า S.D. เท่ากับ 0.76 

  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  ̅   4.58) และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.63  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพอเพียง
ของวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 และ ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.48 ความเหมาะสมของงบประมาณ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 
4.60 และค่า S.D. เท่ากับ 0.57 ความเพียงพอของบุคลากร ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.51 และค่า S.D. เท่ากับ 0.63 ความพร้อมของสถานที่ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่า S.D. เท่ากับ 0.84 

 ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดโครงการ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด         
(  ̅   4.57) และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.63  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน
สอดคล้องกับเป้าหมาย ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 และค่า S.D. เท่ากับ 
0.38 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 และค่า S.D. เท่ากับ 0.65 การวางแผนด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผลการประเมิน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่า S.D. เท่ากับ 0.62 การนิเทศติดตามด าเนินงานแต่
ละกิจกรรม ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 และค่า S.D. เท่ากับ 0.84 

 ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ผลการประเมินเฉลี่ย        
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅   4.67) และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.62 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปฏิบัติ
กิจกรรมได้ครบถ้วนตามล าดับที่ก าหนด การประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.48 การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 และค่า S.D. เท่ากับ 0.73 ภาพรวมความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ การประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 และค่า 
S.D. เท่ากับ 0.63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานแบบส ารวจความพึงพอใจ งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  

รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ    

1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.53 0.63 ดีมาก 
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและ

เป้าหมายที่ก าหนด 

4.78 0.41 ดีมาก 

2. ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

4.84 0.33 ดีมาก 

3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  องค์กร
และหน่วยงานอื่น ๆ 

5.00 0.00 ดีมาก 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานราชการ 
องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติ
กิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

5.00 0.00 ดีมาก 

5. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.33 0.78 ดี 

6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.82 0.38 ดีมาก 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 4.89 0.21 ดีมาก 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 4.77 0.27 ดีมาก 

 
จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน ผลการ

ประเมินความพึงพอใจในการในการด าเนินงานโครงการ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

(  ̅  4 81 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแบบส ารวจความพึงพอใจ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

 

รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ    

1.1 การประชุม วางแผนในการด าเนินงาน 4.33 0.53 มีระดับมาก 
1.2 การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนด/ขั้นตอน 4.73 0.23 มีระดับมากท่ีสุด 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ 4.31 0.56 มีระดับมาก 
1.4 การประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 4.87 0.13 มีระดับมากท่ีสุด 
1.5 การวิเคราะห์และน าผลประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.85 0.10 มีระดับมากท่ีสุด 

         เฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน) 
(น าค่าเฉลี่ยมารวมกัน/5) 

 

4.61 0.31 มีระดับมากที่สุด 

2.  ด้านปัจจัย    
     2.1  งบประมาณเหมาะสม 3.21 0.82 มีระดับมาก 

     2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.63 0.32 มีระดับมากท่ีสุด 

     2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.57 0.26 มีระดับมากท่ีสุด 

     2.4   การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน 4.54 0.37 มีระดับมากท่ีสุด 

เฉลี่ย 
(น าค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.23 0.44 มีระดับมาก 

3. ความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ     
3.1 ความเป็นระเบียบรอบพ้ืนที่ภายในอาคาร 4.54 0.32 มีระดับมากท่ีสุด 

3.2 ความสะอาดภายในและบริเวณรอบอาคาร 4.62 0.31 มีระดับมากท่ีสุด 

3.3 ความสะอาดของห้องน้ า 4.23 0.44 มีระดับมาก 

3.4 ระบบสาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า ประปา ใช้งานได้ดี 4.32 0.57 มีระดับมาก 

3.5 ป้ายบอกทางต่างๆภายในอาคารชัดเจน 4.31 0.56 มีระดับมาก 

3.6 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 4.85 0.10 มีระดับมากท่ีสุด 

เฉลี่ย 
(น าค่าเฉลี่ยมารวมกัน/4) 

4.46 0.38 มีระดับมาก 

เฉลี่ยรวม 
(น าค่าเฉลี่ยข้อ1-3 มารวมกัน/3) 

4.43 0.37 มีระดับมาก 

 

  
 
 



จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาปรับปรุง บ ารุง
ดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก(  ̅    4.43 ) เมื่อ
พิจารณาทีละด้านพบว่า  

ด้านกระบวนการ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด(  ̅    4.61) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า การประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 4.87 การวิเคราะห์และน าผลประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.85 การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนด/ขั้นตอน 4.73 การประชุม วางแผนใน
การด าเนินงาน 4.33 มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ 4.31 

ด้านปัจจัย ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅   4.23 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ความร่วมมือของ
ผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57การประชาสัมพันธ์และและประสานงาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 งบประมาณเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.21 

 ด้านความพึงพอใจในการในการด าเนินงานโครงการ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  ̅   4.46 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ความสะอาดภายในและบริเวณรอบอาคาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 ความเป็นระเบียบรอบพ้ืนที่ภายในอาคาร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.54 ระบบ
สาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า ประปา ใช้งานได้ดี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ป้ายบอกทางต่างๆ
ภายในอาคารชัดเจน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ความสะอาดของห้องน้ า อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


