
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิท์องบน) 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 
 

โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95(วดัโพธ์ิทองบน)  ไดด้  าเนินการใหบ้รกิารและจดัการศึกษาใหก้บัประชากร
วยัเรียนทุกคน  อย่างเสมอภาพและเท่าเทียมกัน  ทัง้ในเขตบริการของโรงเรียนและนอกเขตบริการของ
โรงเรยีน  โดยไดจ้ัดการและบริหารการศึกษาตามแผนพฒันาการศึกษาต่างๆ  ท่ีไดม้าจากผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสียด าเนินการวางแผนและจัดท าขึน้  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 
95(วดัโพธ์ิทองบน)  ตลอดปีการศกึษา  2562  

ดงันัน้เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูล   ความพงึพอใจในการด าเนินงาน  และการใหบ้รกิารทางศกึษากับ
ผูร้บับริการทุกภาคสว่น  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิาร  ครู  นกัเรยีน  กรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองนกัเรยีน  จึงได้
ด  าเนินการประเมินผลความพึงพอใจการใหบ้ริการและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พรอ้มทัง้ได้
ทราบประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนินงานของโรงเรยีน และน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนพฒันา
การศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป 

 
 
 
      
                             นายศภุกฤษ     ไชยศร 
                                             ผูอ้  านวยการโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  
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สำรบัญ 
 
รายงานความพงึพอใจการใหบ้รกิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95   
ปีการศกึษา  2562 
1.  ความน า 
2.  วตัถปุระสงค ์
3.  ขอบเขตของการศกึษา 
     3.1  ขอบเขตเนือ้หาการศกึษา 
     3.2  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
4.  เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา 
5.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
7.  ผลความพงึพอใจการใหบ้รกิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95   
ปีการศกึษา  2562 
     7.1  ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
     7.2  ความพงึพอใจของครู 
     7.3  ความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา   
     7.4  ความพงึพอใจของนกัเรยีน 
     7.5  ความพงึพอใจของผูป้กครอง 
     7.6  ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครู  กรรมการสถานศกึษา  นกัเรยีน  และ
ผูป้กครอง  โดยรวมทกุดา้น 
8. สรุปผลและอภิปราย 
     8.1  สรุปผล 
     8.2  อภิปรายผล 
ภาคผนวก 
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สำรบัญตำรำง 
 

ตารางที่  1    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร 
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ตารางที่  2    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 

ตารางที่  3    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู  ้

ตารางที่  4    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ดา้นคณุภาพการศกึษา 

ตารางที่  5    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโดยรวมทกุดา้น 

ตารางที่  6    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู  ดา้นแผน
นโยบาย และหลกัสตูร 

ตารางที่  7    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู  ดา้น
บุคลากรและนกัเรยีน 

ตารางที่  8    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู  ดา้น
สถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้

ตารางที่  9    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู  ดา้น
คณุภาพการศกึษา 

ตารางที่  10    คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู  โดยรวม
ทกุดา้น 

ตารางที่  11  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการ
สถานศกึษาดา้นแผนนโยบาย และหลกัสตูร 

ตารางที่  12  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการ
สถานศกึษาดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 

ตารางที่  13  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการ
สถานศกึษาดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้

  



 

ตารางที่  14  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการ
สถานศกึษาดา้นคณุภาพการศกึษา 
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ตารางที่  15  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการ
สถานศกึษาโดยรวมทกุดา้น 

ตารางที่  16  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน  
ดา้นแผนนโยบาย และหลกัสตูร 

ตารางที่  17  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน  
ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 

ตารางที่  18  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน  
ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้

ตารางที่  19  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน   
ดา้นคณุภาพการศกึษา 

ตารางที่  20  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน  
โดยรวมทกุดา้น 

ตารางที่  21  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง  
ดา้นแผนนโยบาย และหลกัสตูร 

ตารางที่  22  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง  
ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 

ตารางที่  23  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง  
ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้

ตารางที่  24  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง   
ดา้นคณุภาพการศกึษา 

ตารางที่  25  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง  
โดยรวมทกุดา้น 

ตารางที่  26  คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาครู  กรรมการสถานศกึษานกัเรยีนและผูป้กครอง  โดยรวมทกุ
ดา้น 

 
 
 
 



 

รำยงำนควำมพึงพอใจกำรใหบ้ริกำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 95 (วัดโพธ์ิทองบน)  ปีกำรศึกษำ  2562 

 
1.  ควำมน ำ 

 โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  ตัง้อยู่หมู่  2  ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวดั
นนทบุร ี สงักดัส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุร ี เขต  2  เป็นโรงเรยีนท่ีเปิดท าการสอน  3  ระดบั  คือ  
ระดบัปฐมวยั ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  ซึ่งมีภารกิจหลกัในการบริการและจัด
การศึกษาใหก้ับเด็ก  เยาวชนและประชาชน  เพื่อสรา้งคนไทยทุกคนในชาติใหเ้ป็นคนเก่ง  คนกลา้  คนดี  
ถือเป็นความรบัผิดชอบท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งของโรงเรียน  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาคบังคับท่ี
เด็กไทยในวัยเรียนทุกคน ตอ้งมีสิทธิไดเ้รียน  เสมอภาคอย่างทั่วถึงทุกคน  ระดับการศึกษาของคนเป็น
เครื่องมือชีว้ดัความเจรญิของประเทศ  และการศกึษามีความส าคญัท่ีสดุตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของคน
ในชาติ  โรงเรียนจึงเป็นแหลง่เรยีนรูใ้นการสรา้งคน สรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หค้นมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม 
เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสขุ  เพื่อใหพ้ึ่งตนเอง  รูจ้กัและเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม  มีแนวทางในการด ารงชีวิต
และตดัสนิใจ  รูจ้กัวิเคราะห ์ สงัเคราะห ์ การสรา้งสรรคส์งัคม  และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 
 ดงันัน้การตอบสนองความตอ้งการ  ในการใหบ้ริการและจัดการศึกษาใหก้ับเด็ก  เยาวชนไดอ้ย่าง
เหมาะสมนั้น  จ าเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้แก่  แผนปฏิบัติราชการ  แผน
ยทุธศาสตร ์ หลกัสตูรสถานศึกษา  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีมาจากผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี(Stakeholder) มีโอกาส
และมีส่วนรว่มในการจัดท าวางแผนด าเนินการ บริหารจัดการมากท่ีสดุ โดยมีเป้าหมายคือ ประชากรวัย
การศึกษาภาคบังคับ เยาวชนทุกคนไดมี้โอกาสรบัการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคเท่าเทียมกันและมี
คณุภาพการศกึษาสงูสดุ 
 โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  จึงมีความประสงคท่ี์จะด าเนินการศึกษาความพึงพอใจ
ของการด าเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา  2562 ท่ีไดใ้หบ้ริการจัดการศึกษา การปฏิบติังานตามแผน 
ปฏิบติัราชการ  แผนยุทธศาสตร ์ หลกัสตูรสถานศึกษา  โครงการ/กิจกรรม  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส  าคัญ  จากผูร้บับริการทุกฝ่ายมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด  เพื่อผลทางการบริหาร
การศึกษาของโรงเรยีนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ ในการวาง
แผนการจดัการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป 
 
2.  วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรียน  และ
ผูป้กครองนกัเรยีน  ในการด าเนินงานของโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  ปีการศกึษา  2562 
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3.  ขอบเขตของกำรศกึษำ 

 3.1  ขอบเขตเนือ้หำกำรศึกษำ 
มุ่งศึกษาความพึงพอใจการใหบ้รกิารและการจดัการศกึษา  ของโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิ

ทองบน)  ปีการศกึษา  2562  ในดา้น 4 ดา้น คือ 
 -  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร 
 -  ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 
 -  ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้
 -  ดา้นคณุภาพการศกึษา 
 
 3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 -  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ไดแ้ก่   ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรียน  
และผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  ปีการศึกษา  2562  จ านวนทัง้สิน้    
1,660  คน 
 -  กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  นกัเรียน  
และผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  ปีการศกึษา  2562  มีจ านวน   589  
คน  แบง่ไดด้งันี ้
  (1)  ผูบ้รหิารสถานศกึษา    จ านวน       1    คน   
  (2)  ครู    จ านวน     30    คน 
  (3)  กรรมการสถานศกึษา  จ านวน       8    คน 
  (4)  นกัเรยีน    จ านวน   300    คน 
  (5)  ผูป้กครองนกัเรยีน  จ านวน    250   คน 
 
4.  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศกึษำ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบ้รกิารและการจัดการศึกษา ของโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95 (วดั
โพธ์ิทองบน)  ปีการศกึษา  2562 เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating  Scale)  มี  5  ระดบั  คือ  มาก
ท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสดุ  ประกอบดว้ย  4  ดา้น  คือ   

-  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร   
-  ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน   
-  ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้  
-  ดา้นคณุภาพการศกึษา 
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5. เกณฑก์ำรใหค้ะแนนระดับควำมพงึพอใจ 
 

คะแนนเฉลี่ย 4.51  - 5.00      หมายถึง ความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51  - 4.50      หมายถึง ความพงึพอใจในระดบัมาก 

     คะแนนเฉลี่ย 2.51  - 3.50      หมายถึง ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.51  -   2.50      หมายถึง ความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
    คะแนนเฉลี่ย 1.00  -   1.50        หมายถึง ความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
6. สถิตทิีใ่ช้ในกำรวิเครำะหข้์อมูล   

 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล โดยใช้สถิติวิเคราะหข์อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์

ของการประเมิน   ในการศึกษาความพึงพอใจการใหบ้ริการและการจัดการศึกษา  ของโรงเรียน

ไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  โดยการหาคา่เฉลี่ย ( )  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  ผลควำมพงึพอใจกำรใหบ้ริกำรและกำรจัดกำรศกึษำ  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 95 
(วัดโพธิท์องบน) ปีกำรศกึษำ 2562                    

     7.1 ควำมพงึพอใจของผู้บริหำรสถำนศกึษำ 
7.1.1  ควำมพงึพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำในด้ำนแผนนโยบำยและหลักสูตร 
 

ตารางที ่ 1  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ดา้น
แผนนโยบายและหลกัสตูร 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการ
พฒันาการศกึษาชดัเจนและเหมาะสม 

5.00 - มากท่ีสดุ 

2.  มีแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/
กิจกรรม  ท่ีสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

5.00 - มากท่ีสดุ 

3.  ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจดั
การศกึษา 

5.00 - มากท่ีสดุ 

4.  การพฒันาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอน
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

5.00 - มากท่ีสดุ 

5.  กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันา
ศกัยภาพนกัเรยีน 

5.00 - มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย (Χ ) 5.00 - มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี  1  พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นแผนนโยบายและหลกัสูตร  
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( Χ  = 5.00)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุทกุขอ้  ไดแ้ก่  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการพฒันา
การศึกษาชัดเจนและเหมาะสม ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (Χ  = 5.00)   มีแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
ราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสง่เสริมการเรียนรูข้องนกัเรียน ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ   (Χ  = 5.00)  
ผู ้เก่ียวข้องทุก  ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา ระดับความพึงพอใจมากมากท่ีสุด          
(Χ  = 5.00) กิจกรรมเสริมหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันาศกัยภาพนกัเรียน ระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ( Χ  = 5.00)  และการพัฒนาหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการ  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 5.00)   
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7.1.2  ควำมพงึพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำในด้ำนบุคลำกรและนักเรียน 
 

ตารางที ่ 2  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ดา้น
บุคลากรและนกัเรยีน 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและให้
ความรูน้กัเรยีน 

5.00 - มากท่ีสดุ 

2.  บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏบิติั
หนา้ท่ีการสอน 

5.00 - มากท่ีสดุ 

3.  นกัเรยีนมีคณุลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินยั  
คณุธรรมตามวิถีพทุธ 

5.00 - มากท่ีสดุ 

4.  นกัเรยีนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรยีนอยา่ง
เหมาะสม 

5.00 - มากท่ีสดุ 

5.  นกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรม
ตา่งๆ 

5.00 - มากท่ีสดุ 

เฉลี่ย (Χ ) 5.00 - มากท่ีสดุ 
 

จากตารางที่   2  พบวา่ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาดา้นบุคลากรและนกัเรยีน  โดยรวม
มีค่าเฉลี่ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Χ  = 5.00)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทุกขอ้  ได้แก่  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและให้ความรู ้
นกัเรยีน ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ(Χ  = 5.00) บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี
การสอน ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  (Χ  = 5.00) นักเรียนมีคุณลักษณะในด้านพฤติกรรม  วินัย  
คณุธรรมตามวิถีพทุธ ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 5.00) นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรียน
อย่างเหมาะสม ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ( Χ  = 5.00) และนักเรียนมีความสขุในการเรียนรูแ้ละรว่ม
กิจกรรมตา่งๆ  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 5.00) 
 
 
 
 



 

7.1.3 ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำในด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
 

ตารางที ่ 3  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา   ดา้น
สถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสวยงาม เหมาะสม
และเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

5.00 - มากท่ีสดุ 

2.  มีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุ
อยา่งเหมาะสม 

4.00 - มาก 

3.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์
ท่ีทนัสมยั 

5.00 - มากท่ีสดุ 

4.  สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนเหมาะสม 

4.00 - มาก 

5.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน
และไดร้บัความรูจ้ากวิทยากรภายนอก 

4.00 - มากท่ีสดุ 

เฉลี่ย (Χ ) 4.40 - มาก 
 

จากตารางท่ี   3  พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.40 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ  ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงา ม 
เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู ้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด(Χ  = 5.00 )  นักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากสื่อ  
เทคโนโลยี  คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมัย ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 5.00 )  มีการพฒันาแหลง่เรียนรู ้ 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุอยา่งเหมาะสม ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.00 ) สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม   ระดบัความพึงพอใจมาก ( Χ  = 4.00 )  และนกัเรียนไดเ้รียนรูจ้าก
แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีนและไดร้บัความรูจ้ากวิทยากรภายนอก ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.00)  

 
 
 
 
 



 

7.1.4  ควำมพงึพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
  

ตารางที ่ 4  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา   ดา้น
คณุภาพการศกึษา 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  วชิาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา 

4.00 - มาก 

2.  นกัเรยีนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

5.00 - มากท่ีสดุ 

3.  นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ  จนมี
ความเป็นเลศิ 

4.00 - มาก 

4.  โรงเรยีนพฒันาการจดัการศกึษาใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้
อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม 

5.00 - มากท่ีสดุ 

5.  ช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบั
จากชุมชน/สงัคม 

5.00 - มากท่ีสดุ 

เฉลี่ย (Χ ) 4.60 - มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี   4  ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณภาพการศึกษา  โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากท่ีสดุ (Χ  = 4.60 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  ไดแ้ก่  นกัเรยีนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะอันพงึประสงค์
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 5.00 )   โรงเรยีนพฒันาการจดัการศกึษาให้
นกัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมีคุณภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ
(Χ  = 5.00 )  และช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากชุมชน/สงัคม ระดบัความพงึพอใจ
มากท่ีสดุ (Χ  = 5.00 )  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



 

7.1.5  ควำมพงึพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยรวมทุกด้ำน 
   

ตารางที ่ 5  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดยรวม
ทกุดา้น 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ดา้นท่ี  1  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร 5.00 - มากท่ีสดุ 
ดา้นท่ี  2  ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 5.00 - มากท่ีสดุ 
ดา้นท่ี  3  ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู  ้ 4.40 - มาก 
ดา้นท่ี  4  ดา้นคณุภาพการศกึษา 4.60 - มากท่ีสดุ 

เฉลี่ย (Χ ) 4.75 - มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี   5  พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( Χ  = 4.75)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ท่ีมี
คา่เฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั ไดแ้ก่  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ(Χ  = 5.00)  
ดา้นบุคลากรและนกัเรียน ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 5.00)  และดา้นคณุภาพการศกึษา ระดบั
ความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.60)  ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
7.2   ควำมพงึพอใจของครู 
7.2.1  ควำมพงึพอใจของครูในด้ำนแผนนโยบำยและหลักสูตร 
 

ตารางที ่ 6  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู   ดา้นแผนนโยบายและ
หลกัสตูร 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย(Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการ
พฒันาการศกึษาชดัเจนและเหมาะสม 

4.55 0.52 มากท่ีสดุ 

2.  มีแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/
กิจกรรม  ท่ีสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

4.64 0.50 มากท่ีสดุ 

3.  ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจดั
การศกึษา 

4.27 0.65 มาก 

4.  การพฒันาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอน
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4.18 0.60 มาก 

5.  กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันา
ศกัยภาพนกัเรยีน 

4.45 0.69 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.42 0.40 มาก 
 

จากตารางที่  6  พบวา่ความพงึพอใจของครูดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  โดยรวมมีคา่เฉลี่ย อยู่
ในระดบัมาก ( Χ  = 4.42)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของครู  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุสาม
อนัดบั ไดแ้ก่ มีแผนกลยุทธ/์แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสง่เสรมิการเรียนรูข้องนกัเรยีน  ระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( Χ  = 4.64)   โรงเรียนมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัดในการพัฒนาการศึกษา
ชัดเจนและเหมาะสม ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (Χ  = 4.55)  และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  วิชาการ  
เนน้การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.45)  ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



 

7.2.2  ควำมพงึพอใจของครูในด้ำนบุคลำกรและนักเรียน 
 

ตารางที ่ 7  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู   ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย(Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและให้
ความรูน้กัเรยีน 

4.58 0.67 มากท่ีสดุ 

2.  บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏบิติั
หนา้ท่ีการสอน 

4.33 0.78 มาก 

3.  นกัเรยีนมีคณุลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินยั  
คณุธรรมตามวิถีพทุธ 

4.25 0.62 มาก 

4.  นกัเรยีนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรยีนอยา่ง
เหมาะสม 

4.17 0.72 มาก 

5.  นกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรม
ตา่งๆ 

4.50 0.52 มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.37 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี   7  พบวา่ความพึงพอใจของครูดา้นบุคลากรและนกัเรียน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก ( Χ  = 4.37)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของครู  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับ  ไดแ้ก่  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและใหค้วามรูน้ักเรียน ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ (Χ  = 4.58)  นักเรยีนมีความสขุในการเรียนรูแ้ละรว่มกิจกรรมต่างๆ ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(Χ  = 4.50)  และบุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน  ระดบัความพงึพอใจมาก 
(Χ  = 4.33)  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.2.3   ควำมพงึพอใจของครูในด้ำนสถำนทีแ่ละแหล่งเรียนรู้ 
 

ตารางที ่ 8  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู   ดา้นสถานท่ีและแหลง่
เรยีนรู ้
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย(Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสวยงาม เหมาะสม
และเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

2.  มีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุ
อยา่งเหมาะสม 

4.17 0.72 มาก 

3.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์
ท่ีทนัสมยั 

4.08 0.62 มาก 

4.  สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนเหมาะสม 

4.17 0.58 มาก 

5.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน
และไดร้บัความรูจ้ากวิทยากรภายนอก 

4.33 0.65 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.32 0.42 มาก 
 

จากตารางท่ี   8  ความพึงพอใจของครูดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก ( Χ  = 4.32)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของครู  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดบั  ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสวยงาม   เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู ้  ระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด ( Χ  = 4.83) นักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนและไดร้บัความรูจ้าก
วิทยากรภายนอกระดับความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.33)   และมีการพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งสมดุอยา่งเหมาะสม  ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.17)  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 
 



 

7.2.4   ควำมพงึพอใจของครูในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ   
 

ตารางที ่ 9  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู   ดา้นคณุภาพการศกึษา 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย(Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  วชิาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา 

4.00 0.60 มาก 

2.  นกัเรยีนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

4.17 0.72 มาก 

3.  นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ  จนมี
ความเป็นเลศิ 

3.75 0.87 มาก 

4.  โรงเรยีนพฒันาการจดัการศกึษาใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้
อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม 

4.25 0.62 มาก 

5.  ช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบั
จากชุมชน/สงัคม 

4.08 0.90 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.05 0.65 มาก 
 

จากตารางท่ี   9  พบว่าความพึงพอใจของครูดา้นคุณภาพการศึกษา  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก ( Χ  = 4.05)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของครู  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับ  ไดแ้ก่ โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม  ระดบัความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.25)  นกัเรียนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.17)   และช่ือเสยีงของโรงเรยีน
และนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากชุมชน/สงัคม ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.08)  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 



 

7.2.5   ควำมพงึพอใจของครูโดยรวมทุกด้ำน   
 

ตารางที ่ 10  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของครู   โดยรวมทกุดา้น 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย(Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ดา้นท่ี  1  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร 4.42 0.40 มาก 
ดา้นท่ี  2  ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 4.37 0.58 มาก 
ดา้นท่ี  3  ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู  ้ 4.32 0.42 มาก 
ดา้นท่ี  4  ดา้นคณุภาพการศกึษา 4.05 0.65 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.29 0.51 มาก 
 

จากตารางที่   10  พบวา่ความพึงพอใจของครูโดยรวมทกุดา้น  โดยรวมมีคา่เฉลี่ย อยูใ่นระดบัมาก  
(Χ  = 4.29)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ความพึงพอใจของครู  ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสดุสามอันดบั  ไดแ้ก่ 
ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร ระดบัความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.42)   ดา้นบุคลากรและนกัเรียน ระดับ
ความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.37)  และดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้ระดบัความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.32)  
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    7.3 ควำมพงึพอใจของกรรมกำรสถำนศกึษำ 



 

 
7.3.1  ควำมพงึพอใจของกรรมกำรสถำนศึกษำในด้ำนแผนนโยบำยและหลักสูตร 
 

ตารางที ่ 11  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา   ดา้น
แผนนโยบายและหลกัสตูร 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการ
พฒันาการศกึษาชดัเจนและเหมาะสม 

4.67 0.52 มากท่ีสดุ 

2.  มีแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/
กิจกรรม  ท่ีสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

4.67 0.52 มากท่ีสดุ 

3.  ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจดั
การศกึษา 

4.17 0.75 มาก 

4.  การพฒันาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอน
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4.50 0.55 มากท่ีสดุ 

5.  กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันา
ศกัยภาพนกัเรยีน 

4.67 0.52 มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย (Χ ) 4.53 0.45 มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี   11  พบวา่ความพงึพอใจของกรรมการสถานศึกษา ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  
โดยรวมมีคา่เฉลี่ย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( Χ  = 4.53)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพงึพอใจของ
กรรมการสถานศึกษา  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั  ไดแ้ก่ โรงเรยีนมีวิสยัทัศน ์เป้าหมาย ตวัชีว้ดัในการ
พัฒนาการศึกษาชัดเจนและเหมาะสม ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( Χ  = 4.67)   มีแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียน ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด     
(Χ  = 4.67)   และกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน ระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสดุ (Χ  = 4.67)  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



 

7.3.2  ควำมพงึพอใจของกรรมกำรสถำนศึกษำในด้ำนบุคลำกรและนักเรียน 
 

ตารางที ่ 12  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา   ดา้น
บุคลากรและนกัเรยีน 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและให้
ความรูน้กัเรยีน 

4.67 0.52 มากท่ีสดุ 

2.  บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏบิติั
หนา้ท่ีการสอน 

4.17 0.41 มาก 

3.  นกัเรยีนมีคณุลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินยั  
คณุธรรมตามวิถีพทุธ 

4.33 0.52 มาก 

4.  นกัเรยีนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรยีนอยา่ง
เหมาะสม 

4.50 0.55 มากท่ีสดุ 

5.  นกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรม
ตา่งๆ 

4.50 0.55 มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย (Χ ) 4.43 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี   12  พบว่าความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาด้านบุคลากรและนักเรียน      
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( Χ  = 4.43)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจของ
กรรมการสถานศึกษา ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั ไดแ้ก่ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและให้
ความรูน้กัเรยีน  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.67) นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรยีนอย่าง
เหมาะสม ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.50) และนกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรม
ตา่งๆระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.50) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

 



 

7.3.3 ควำมพึงพอใจของกรรมกำรสถำนศึกษำในด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
 

ตารางที ่ 13  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา   ดา้น
สถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสวยงาม เหมาะสม
และเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

4.33 0.82 มาก 

2.  มีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุ
อยา่งเหมาะสม 

4.67 0.52 มากท่ีสดุ 

3.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์
ท่ีทนัสมยั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.  สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนเหมาะสม 

4.33 0.52 มาก 

5.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน
และไดร้บัความรูจ้ากวิทยากรภายนอก 

4.33 0.52 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.53 0.33 มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี   13  พบว่าความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาดา้นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (Χ  = 4.53)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าความพึงพอใจของ
กรรมการสถานศกึษา ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั ไดแ้ก่ นกัเรียนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
ท่ีทนัสมัย  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 5.00)   มีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด
อย่างเหมาะสม  ระดับความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.67) และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสวยงาม 
เหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.33) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 
 



 

7.3.4 ควำมพึงพอใจของกรรมกำรสถำนศึกษำในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ   
 

ตารางที ่ 14  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา                   
ดา้นคณุภาพการศกึษา 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  วชิาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา 

4.50 0.55 มากท่ีสดุ 

2.  นกัเรยีนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

4.33 0.52 มาก 

3.  นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ  จนมี
ความเป็นเลศิ 

4.33 0.52 มาก 

4.  โรงเรยีนพฒันาการจดัการศกึษาใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้
อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม 

4.50 0.55 มากท่ีสดุ 

5.  ช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบั
จากชุมชน/สงัคม 

4.17 0.41 มาก 

คา่เฉลี่ย (Χ ) 4.37 0.37 มาก 
 

จากตารางที่   14  พบวา่ความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษาดา้นคณุภาพการศกึษา  โดยรวม
มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.37)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของกรรมการ
สถานศกึษา  ท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  ไดแ้ก่ วิชาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.50)  โรงเรยีนพฒันาการจัดการศึกษาใหน้กัเรียนเรียนรู ้
อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.50)   
และนักเรียนมีความรู ้ ทักษะและคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศึกษา ระดับความพึง
พอใจมาก (Χ  = 4.33)  ตามล าดบั 
 
 
 

 
 



 

7.3.5 ควำมพึงพอใจของกรรมกำรสถำนศึกษำโดยรวมทุกด้ำน   
 

ตารางที ่ 15  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของกรรมการสถานศึกษา   
โดยรวมทกุดา้น 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ดา้นท่ี  1  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร 4.53 0.45 มากท่ีสดุ 
ดา้นท่ี  2  ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 4.43 0.41 มาก 
ดา้นท่ี  3  ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู  ้ 4.53 0.33 มากท่ีสดุ 
ดา้นท่ี  4  ดา้นคณุภาพการศกึษา 4.37 0.37 มาก 

คา่เฉลี่ย (Χ ) 4.47 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี   15  พบว่าความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาโดยรวมทุกด้าน  โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.47)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความพึงพอใจของกรรมการ
สถานศกึษา ท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั ไดแ้ก่.  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร ระดบัความพงึพอใจมาก
ท่ีสุด (Χ  = 4.53)   ด้านสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (Χ  = 4.53) และด้าน
บุคคลากรและนกัเรยีน  ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.43)  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    7.4 ควำมพงึพอใจของนักเรียน 
 
7.4.1  ควำมพงึพอใจของนักเรียนในด้ำนแผนนโยบำยและหลักสูตร 
 

ตารางที ่ 16  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน   ดา้นแผนนโยบาย
และหลกัสตูร 
                      

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการ
พฒันาการศกึษาชดัเจนและเหมาะสม 

4.64 0.50 มากท่ีสดุ 

2.  มีแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/
กิจกรรม  ท่ีสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

4.50 0.52 มากท่ีสดุ 

3.  ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจดั
การศกึษา 

4.79 0.43 มากท่ีสดุ 

4.  การพฒันาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอน
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4.50 0.52 มากท่ีสดุ 

5.  กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันา
ศกัยภาพนกัเรยีน 

4.50 0.85 มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย (Χ ) 4.59 0.56 มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี  16  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนดา้นแผนนโยบายและหลกัสูตร  โดยรวมมี
คา่เฉลี่ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Χ  =  4.59)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ความพงึพอใจของนกัเรยีน  ท่ี
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั  ไดแ้ก่ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจัดการศึกษาโรงเรียน  
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ (Χ   = 4.79)  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการพฒันาการศกึษา
ชดัเจนและเหมาะสม  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ(Χ  =  4.64)    และมีแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัราชการ/
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียน   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   (Χ   = 4.50)  
ตามล าดบั 

 
 

 
 



 

7.4.2  ควำมพงึพอใจของนักเรียนในด้ำนบคุลำกรและนักเรียน 
 

ตารางที ่ 17  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน   ดา้นบุคลากรและ
นกัเรยีน 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและให้
ความรูน้กัเรยีน 

4.71 0.61 มากท่ีสดุ 

2.  บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏบิติั
หนา้ท่ีการสอน 

4.51 0.65 มากท่ีสดุ 

3.  นกัเรยีนมีคณุลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินยั  
คณุธรรมตามวิถีพทุธ 

4.14 1.10 มาก 

4.  นกัเรยีนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรยีนอยา่ง
เหมาะสม 

3.79 0.97 มาก 

5.  นกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรม
ตา่งๆ 

4.43 0.94 มาก 

เฉลี่ย (Χ ) 4.33 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี  17  พบวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนดา้นบุคลากรและนกัเรียน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก ( Χ  = 4.33)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียน  ท่ีมีค่าเฉลี่ย
สงูสุดสามอันดับ  ไดแ้ก่ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและใหค้วามรูน้ักเรียน ระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 4.71)  บุคลากรมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน ระดบัความ
พงึพอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 4.51)  และนกัเรียนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรมตา่งๆ ระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 4.43)  ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.4.3 ควำมพึงพอใจของนักเรียนในด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
 

ตารางที ่ 18  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน   ดา้นสถานท่ีและ
แหลง่เรยีนรู ้
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสวยงาม เหมาะสม
และเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

4.36 0.93 มาก 

2.  มีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุ
อยา่งเหมาะสม 

4.43 0.65 มาก 

3.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์
ท่ีทนัสมยั 

4.64 0.50 มากท่ีสดุ 

4.  สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนเหมาะสม 

4.79 0.43 มากท่ีสดุ 

5.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน
และไดร้บัความรูจ้ากวิทยากรภายนอก 

4.50 0.94 มากท่ีสดุ 

เฉลี่ย (Χ ) 4.54 0.45 มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี   18  ความพงึพอใจของนกัเรียนดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้ โดยรวมมีคา่เฉลี่ย อยู่
ในระดบัมาก (Χ  = 4.54)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรียน   ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
สามอนัดบั ไดแ้ก่.  สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเหมาะสม ระดบัความพงึพอใจมาก
ท่ีสดุ (Χ  = 4.79)    นกัเรยีนไดเ้รียนรูจ้ากสื่อ   เทคโนโลยี คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมัย ระดบัความพงึพอใจมาก
ท่ีสดุ (Χ  = 4.64)   และนกัเรียนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนและไดร้บัความรูจ้ากวิทยากร
ภายนอก  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.50) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
  
 



 

7.4.4 ควำมพึงพอใจของนักเรียนในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ   
 

ตารางที ่ 19  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน   ดา้นคณุภาพ
การศกึษา 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  วชิาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา 

4.14 0.86 มาก 

2.  นกัเรยีนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

4.14 0.77 มาก 

3.  นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ  จนมี
ความเป็นเลศิ 

4.29 0.83 มาก 

4.  โรงเรยีนพฒันาการจดัการศกึษาใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้
อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม 

4.50 0.65 มากท่ีสดุ 

5.  ช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบั
จากชุมชน/สงัคม 

4.14 0.95 มาก 

เฉลี่ย (Χ ) 4.24 0.52 มาก 
 

จากตารางที่   19  พบวา่ความพงึพอใจของนกัเรยีนดา้นคณุภาพการศกึษา  โดยรวมมีคา่เฉลี่ย อยู่
ในระดบัมาก (Χ  = 4.24)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่   ความพงึพอใจของนกัเรยีน   ท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ
สามอนัดบั ไดแ้ก่  โรงเรยีนพฒันาการจัดการศกึษาใหน้กัเรยีนเรียนรูอ้ยา่งมีคุณภาพและเหมาะสมกบัการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ  (Χ  = 4.50)   นกัเรียนไดร้บัการเรียนรูแ้ละพฒันา
ศกัยภาพ   จนมีความเป็นเลศิ  ระดบัความพงึพอใจมาก  (Χ  = 4.29) และวิชาการและผลงานของโรงเรยีน
มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา  ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.14) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 



 

7.4.5  ควำมพงึพอใจของนักเรียนโดยรวมทกุด้ำน 
   

ตารางที ่ 20  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน โดยรวมทกุดา้น 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ดา้นท่ี  1  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร 4.59 0.56 มากท่ีสดุ 
ดา้นท่ี  2  ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 4.33 0.73 มาก 
ดา้นท่ี  3  ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู  ้ 4.54 0.45 มากท่ีสดุ 
ดา้นท่ี  4  ดา้นคณุภาพการศกึษา 4.24 0.52 มาก 

เฉลี่ย (Χ ) 4.43 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี   20  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมทุกดา้น  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดบัมาก (Χ  = 4.43)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีน ท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุสาม
อันดับ ไดแ้ก่.  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.59)   ดา้นสถานท่ี
และแหลง่เรยีนรู ้ ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.59)    และดา้นบุคลากรและนกัเรยีน  ระดบัความ
พงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.59) ตามล าดบั 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    7.5 ควำมพงึพอใจของผู้ปกครอง 
 
7.5.1  ควำมพงึพอใจของผู้ปกครองในด้ำนแผนนโยบำยและหลักสูตร 
 

ตารางที ่ 21  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง ดา้นแผนนโยบาย
และหลกัสตูร 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการ
พฒันาการศกึษาชดัเจนและเหมาะสม 

4.13 0.99 มาก 

2.  มีแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/
กิจกรรม  ท่ีสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

4.53 0.74 มากท่ีสดุ 

3.  ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจดั
การศกึษา 

4.33 0.90 มาก 

4.  การพฒันาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอน
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4.07 0.88 มาก 

5.  กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันา
ศกัยภาพนกัเรยีน 

4.33 0.82 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.28 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี   21  พบว่าความพึงพอใจของผูป้กครองดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  โดยรวมมี
คา่เฉลี่ย อยู่ในระดบัมาก (Χ  =  4.28)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ความพงึพอใจของผูป้กครอง  ท่ีมี
คา่เฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  ไดแ้ก่  มีแผนกลยทุธ์/แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสง่เสริมการเรยีนรู ้
ของนกัเรยีน  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  =  4.53)   ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการ
จัดการศึกษา  ระดับความพึงพอใจมาก (Χ  =  4.33)   และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  วิชาการ  เนน้การ
พฒันาศกัยภาพนกัเรยีน  ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  =  4.33)   ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



 

7.5.2  ควำมพงึพอใจของผู้ปกครองในด้ำนบุคลำกรและนักเรียน 
 

ตารางที ่ 22  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง ดา้นบุคลากรและ
นกัเรยีน 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและให้
ความรูน้กัเรยีน 

3.80 1.08 มาก 

2.  บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏบิติั
หนา้ท่ีการสอน 

4.00 1.07 มาก 

3.  นกัเรยีนมีคณุลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินยั  
คณุธรรมตามวิถีพทุธ 

3.67 1.18 มาก 

4.  นกัเรยีนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรยีนอยา่ง
เหมาะสม 

3.67 1.45 มาก 

5.  นกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรม
ตา่งๆ 

4.07 1.16 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 3.84 0.96 มาก 
 

จากตารางท่ี   22  พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านบุคลากรและนักเรียน  โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.84)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมี
คา่เฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั ไดแ้ก่   นกัเรยีนมีความสขุในการเรียนรูแ้ละรว่มกิจกรรมต่างๆ   ระดบัความพึง
พอใจมาก (Χ  = 4.07) บุคลากรมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนา้ท่ีการสอน ระดับความพึง
พอใจมาก (Χ  = 4.00) และบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและใหค้วามรูน้กัเรยีน ระดบัความพึง
พอใจมาก (Χ  = 3.80) ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 

 



 

7.5.3  ควำมพงึพอใจของผู้ปกครองในด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
 

ตารางที ่ 23  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง ดา้นสถานท่ีและ
แหลง่เรยีนรู ้
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสวยงาม เหมาะสม
และเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

4.60 0.63 มากท่ีสดุ 

2.  มีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุ
อยา่งเหมาะสม 

4.07 0.88 มาก 

3.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์
ท่ีทนัสมยั 

4.47 0.64 มาก 

4.  สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนเหมาะสม 

4.53 0.64 มากท่ีสดุ 

5.  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน
และไดร้บัความรูจ้ากวิทยากรภายนอก 

4.33 0.90 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.40 0.47 มาก 
 

จากตารางท่ี   23  พบว่าความพึงพอใจของผูป้กครองดา้นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้ โดยรวมมี
คา่เฉลี่ย อยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.40)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ความพงึพอใจของผูป้กครอง  ท่ีมี
คา่เฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสวยงาม เหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรียนรู ้
ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ (Χ  = 4.53) สื่อ วสัดุอุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเหมาะสม 
ระดบัความพึงพอใจมาก  (Χ  = 4.47)  และนกัเรียนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมัย 
ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.07)  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

 



 

7.5.4   ควำมพงึพอใจของผู้ปกครองในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ   
 

ตารางที ่ 24  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง   ดา้นคณุภาพ
การศกึษา 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  วชิาการของและผลงานโรงเรยีนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา 

4.27 0.88 มาก 

2.  นกัเรยีนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.60 0.91 มาก 

3.  นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ  จนมี
ความเป็นเลศิ 

3.73 1.22 มาก 

4.  โรงเรยีนพฒันาการจดัการศกึษาใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้
อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม 

4.20 1.01 มาก 

5.  ช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบั
จากชุมชน/สงัคม 

4.00 1.00 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 3.96 0.78 มาก 
 

จากตารางท่ี   24  พบว่าความพึงพอใจของผูป้กครองดา้นคณุภาพการศกึษา  โดยรวมมีคา่เฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.96)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีค่าเฉลี่ย
สงูสดุสามอนัดบั ไดแ้ก่ วิชาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา ระดบัความพึง
พอใจมาก (Χ  = 4.27)  โรงเรยีนพฒันาการจัดการศึกษาใหน้กัเรียนเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม   ระดับความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.20) และช่ือเสียงของโรงเรียนและ
นกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากชุมชน/สงัคม ระดบัความพงึพอใจมาก (Χ  = 4.00) ตามล าดบั 
 
 
 
 

 
 



 

7.5.5   ควำมพงึพอใจของผู้ปกครองโดยรวมทุกด้ำน   
 

ตารางที ่ 25  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง   โดยรวมทกุดา้น 
 

รายการประเมิน คา่เฉลี่ย (Χ ) S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ดา้นท่ี  1  ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร 4.28 0.54 มาก 
ดา้นท่ี  2  ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน 3.84 0.96 มาก 
ดา้นท่ี  3  ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้ 4.40 0.47 มาก 
ดา้นท่ี  4  ดา้นคณุภาพการศกึษา 3.96 0.78 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.12 0.69 มาก 
 

จากตารางท่ี   25  พบวา่ความพึงพอใจของผูป้กครองโดยรวมทุกดา้น   โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดบัมาก (Χ  = 4.12)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
สามอันดบั ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้ ระดบัความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.40) ดา้นแผนนโยบาย
และหลกัสูตรระดับความพึงพอใจมาก (Χ  = 4.28)   และดา้นคุณภาพการศึกษา  ระดับความพึงพอใจ
มาก (Χ  = 3.96) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7.6   ควำมพงึพอใจของผู้บริหำรสถำนศกึษำ ครู กรรมกำรสถำนศกึษำ 
นักเรียนและผู้ปกครอง  โดยรวมทกุด้ำน 
 
ตารางที ่ 26  คา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครู  
กรรมการสถานศกึษา  นกัเรยีนและผูป้กครอง  โดยรวมทกุดา้น 
 

ผูป้ระเมิน คา่เฉลี่ย(Χ ) S.D. 
ระดบัความ 
พงึพอใจ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.75 0.00 มากท่ีสดุ 
ครู 4.29 0.51 มาก 
กรรมการสถานศกึษา 4.47 0.39 มาก 
นกัเรยีน 4.43 0.56 มาก 
ผูป้กครอง 4.12 0.69 มาก 

คา่เฉลี่ย(Χ ) 4.41 0.43 มาก 
 
จากตารางท่ี   26  พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  

นกัเรียนและผูป้กครอง  โดยรวมทุกดา้น  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.41)   เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรียนและ
ผูป้กครอง  ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.75)   
กรรมการสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.47) และนกัเรยีน อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.43) ตามล าดบั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. สรุปผลและอภปิรำยผล 
 

       8.1  สรุปผล 
         จากการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  

นกัเรียน  และผูป้กครอง ในการใหบ้ริการและการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทอง
บน) อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี  สรุปผลการศกึษาไดด้งันี ้
  1.  สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ต่อการให้บริการและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา เรียงตามล าดบั คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย   คือ ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร ดา้น
บุคลากรและนกัเรยีน  ดา้นคณุภาพการศกึษา และดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้และสรุปผลไดด้งันี ้

 1.1   ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่  ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา  มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุเท่ากนัทกุขอ้  คือ  โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์
เป้าหมาย ตัวชี ้วัดในการพัฒนาการศึกษาชัดเจนและเหมาะสม มีแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ/
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสง่เสริมการเรียนรูข้องนกัเรยีน  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจัด
การศึกษา  การพัฒนาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอนมีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการ  และ
กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน 
  1.2   ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุเท่ากันทุกขอ้  คือ บุคลากรมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานและให้ความรูน้ักเรียน  บุคลากรมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนา้ท่ีการสอน  
นกัเรียนมีคุณลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินัย  คุณธรรมตามวิถีพุทธ   นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบ
โรงเรยีนอยา่งเหมาะสม  และนกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรมตา่งๆ 
  1.3   ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  คือสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีน
สวยงาม เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู ้นกัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมัย  มี
การพฒันาแหลง่เรียนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุอย่างเหมาะสม  สื่อ วสัดุอุปกรณใ์นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเหมาะสม  และนักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนและไดร้บัความรูจ้าก
วิทยากรภายนอก 
  1.4   ดา้นคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา เรียงล  าดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ  คือ นักเรียนมี
ความรู ้ ทกัษะและคุณลกัษณะอันพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนพฒันาการจดัการศกึษา



 

ใหน้กัเรียนเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  และอันดับสุดทา้ย  คือ
ช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากชุมชน/สงัคม 

2.  สรุปผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของครูต่อการใหบ้รกิารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  พบวา่ความพงึพอใจของครูโดยรวมทกุดา้นอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้นพบว่า ความพงึพอใจของครู  เรียงตามล าดบั คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย  คือ ดา้นแผน
นโยบายและหลกัสตูร ดา้นบุคลากรและนกัเรียน ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้และดา้นคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลไดด้งันี ้

 2.1   ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพึงพอใจของครู เรียงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสุดสามอันดับ  คือ  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและใหค้วามรูน้ักเรียน  นักเรียนมีความสุขในการเรียนรูแ้ละร่วมกิจกรรมต่างๆ   และอันดับ
สดุทา้ย  คือบุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน  

 2.2   ดา้นบุคลากรและนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ความพงึพอใจของครูอยู ่เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสุดสามอนัดบั  คือ  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบติังานและใหค้วามรูน้กัเรียน  บุคลากรมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนา้ท่ีการสอน  และ
อนัดบัสดุทา้ย  คือนกัเรยีนมีคณุลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินยั  คณุธรรมตามวิถีพทุธ  

 2.3   ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพึงพอใจของครู เรียงล  าดับตามคะแนนเฉลี่ยสงูสุดสามอันดบั  คือสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน
สวยงามเหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู ้ นกัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนและไดร้บั
ความรูจ้ากวิทยากรภายนอก  และอันดบัสดุทา้ย  คือมีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด
อยา่งเหมาะสม  

 2.4   ดา้นคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ความ
พึงพอใจของครู เรียงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสุดสามอันดบั  คือ  โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาให้
นกัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมีคุณภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  นกัเรียนมีความรู ้ ทกัษะและ
คุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศึกษา  และอันดบัสุดทา้ย  คือช่ือเสียงของโรงเรียนและ
นกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากชุมชน/สงัคม  

3.  สรุปผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา ต่อการใหบ้ริการและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)    พบวา่ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา
โดยรวมทกุดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา  
เรียงตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย   คือ ด้านแผนนโยบายและหลกัสตูร  ดา้นสถานท่ีและ
แหลง่เรยีนรู ้ ดา้นบุคคลากรและนกัเรยีน  และดา้นคณุภาพการศกึษา  สรุปผลไดด้งันี ้

 3.1   ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า  ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา เรียงล  าดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ  คือ  



 

โรงเรียนมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัดในการพัฒนาการศึกษาชัดเจนและเหมาะสม    มีแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสง่เสริมการเรียนรูข้องนกัเรียน  และอันดบัสดุทา้ย  คือกิจกรรม
เสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน   

 3.2   ดา้นบุคลากรและนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ความพึงพอใจของกรรมการสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุและมากทกุขอ้ เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ย
สงูสดุสามอันดบั  คือ  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและใหค้วามรูน้กัเรียน   นกัเรียนปฏิบติัตน
ตามระเบียบโรงเรียนอย่างเหมาะสม  และอันดับสุดทา้ย  คือนักเรียนมีความสุขในการเรียนรูแ้ละร่วม
กิจกรรมตา่งๆ  

 3.3   ดา้นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า  ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา เรียงล  าดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ  คือ  
นักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากสื่อ เทคโนโลยี คอมพิวเตอรท่ี์ทันสมัย  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ห้องปฏิบัติการ 
หอ้งสมุดอย่างเหมาะสม   และอันดบัสดุทา้ย  คือสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสวยงาม เหมาะสมและ
เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้   

3.4   ดา้นคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ
สามอนัดบั  คือ วิชาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา  โรงเรยีนพฒันาการจดั
การศกึษาใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมีคุณภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม และอันดบัสดุทา้ย  
คือนกัเรยีนมีความรู ้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา   

4.  สรุปผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนต่อ  การใหบ้ริการและการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)    พบว่าความพึงพอใจของนกัเรียนโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีน  เรยีงตามล าดบั คะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย   คือดา้นแผนนโยบายและหลกัสูตร  ดา้นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้ ดา้นบุคลากรและนักเรียน   
และดา้นคณุภาพการศกึษา  และสรุปผลไดด้งันี ้
  4.1   ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่  ความพึงพอใจของนกัเรยีน   เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  คือผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมี
สว่นรว่มในการวางแผนการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีวิสยัทศัน ์เป้าหมาย ตวัชี ้วดัในการพัฒนาการศึกษา
ชัดเจนและเหมาะสม  และอันดับสุดท้าย  คือมีแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ี
สง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน   

 4.2   ด้านบุคลากรและนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพงึพอใจของนกัเรยีน  เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  คือบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบติังานและใหค้วามรูน้กัเรยีน   บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน   และ
อนัดบัสดุทา้ย  คือนกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรมตา่งๆ   



 

 4.3   ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพึงพอใจของนกัเรียน  เรียงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั  คือสื่อ วสัดุอุปกรณใ์นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม   นักเรียนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ   เทคโนโลยี คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมัย  และ
อันดับสุดท้าย  คือนักเรียนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนและไดร้บัความรูจ้ากวิทยากร
ภายนอก   
                   4.4   ดา้นคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ความ
พงึพอใจของนกัเรียน  เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั  คือโรงเรียนพฒันาการจัดการศึกษา
ใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาศกัยภาพ   จนมีความเป็นเลิศ  และอันดบัสดุทา้ย  คือวิชาการและผลงานของโรงเรยีนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษา   

5.  สรุปผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผูป้กครอง  ตอ่การใหบ้ริการและการจัดการศกึษาของ
โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน) พบวา่ความพึงพอใจของผูป้กครองโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความพงึพอใจของผูป้กครอง  เรยีงตามล าดบั คะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอ้ย   คือดา้นสถานท่ีและแหลง่เรียนรู ้ ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร ดา้นคณุภาพการศึกษา และ
ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน สรุปผลไดด้งันี ้
  5.1   ดา้นแผนนโยบายและหลกัสตูร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพงึพอใจของผูป้กครอง   เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  คือ มีแผนกลยุทธ/์แผนปฏิบติั
ราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียนผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการศึกษา  และอันดบัสดุทา้ย  คือกิจกรรมเสริมหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันาศกัยภาพ
นกัเรยีน   

 5.2   ด้านบุคลากรและนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพึงพอใจของนกัเรียน  เรียงล  าดับตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอันดบั  คือนกัเรียนมีความสขุในการ
เรียนรูแ้ละรว่มกิจกรรมต่างๆ บุคลากรมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน  และอันดับ
สดุทา้ย  คือบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและใหค้วามรูน้กัเรยีน  

 5.3   ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ความพึงพอใจของนักเรียน  เรียงล  าดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ  คือ สภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนสวยงาม เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู  ้ สื่อ วสัดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสม และอนัดบัสดุทา้ย  คือนกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมยั   
                   5.4   ดา้นคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ความ
พงึพอใจของนกัเรยีน  เรยีงล  าดบัตามคะแนนเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบั  คือ วิชาการและผลงานของโรงเรยีนมี
คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพฒันาการจัดการศึกษาใหน้กัเรียนเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพและ



 

เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  และอนัดบัสดุทา้ย  คือช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการ
ยอมรบัจากชุมชน/สงัคม  

6.  ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  นกัเรียน  
และผูป้กครอง  โดยรวมทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุม่บุคคลพบวา่ ความพงึพอใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรยีน  และผูป้กครอง  เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอ้ย   คือ ผูบ้รหิารสถานศกึษา    กรรมการสถานศกึษา  นกัเรยีน  ครู  และอนัดบัสดุทา้ยคือ
ผูป้กครอง 
 8.2  อภปิรำยผล 
          จากสรุปผลการศกึษา  ความพงึพอใจ  ในการใหบ้รกิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนไทยรฐั
วิทยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน)  จากผูท่ี้รบัผิดชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสีย  (Stakeholder)  จาก
ทกุฝ่าย  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรียน  และผูป้กครอง  พบว่า  ระดบั
ความพงึพอใจโดยรวม  จากทกุกลุม่ผูป้ระเมิน  อยู่ในระดบัมาก นัน้เน่ืองจาก  การด าเนินงานของโรงเรยีน
ไทยรฐัวิทยา 95 (วัดโพธ์ิทองบน) ปีการศึกษา  2562  เพื่อใหผู้ร้บับริการมีความพึงพอใจ  ในดา้นแผน
นโยบายและหลกัสตูร ดา้นบุคลากรและนกัเรยีน ดา้นสถานท่ีและแหลง่เรยีนรู ้ และดา้นคณุภาพการศกึษา  
โดยด าเนินการ  ประชุม  ปรกึษาหารือ  ร่วมกันวางแผน กับผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มีการมอบหมาย  ให้
ผู ้รบัผิดชอบด าเนินการให้บริการ และปฏิบัติงานอย่างทั่ วถึงโดยมีการก ากับ  ติดตาม  นิเทศ   และ
ประเมินผล ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบติังาน  โดยมีการรายงานผลใหท้กุฝ่ายไดร้บัทราบ  และผล
ประเมินระดบัความพึงพอใจ ในดา้นท่ีมีความพึงพอใจยงัไม่ถึงระดบัมากท่ีสดุ  ในบางดา้นเน่ืองจากว่าผู้
ประเมินและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ยงัขาดขอ้มูล  หรอืไม่ทราบข่าวสารท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานในดา้นนัน้ ๆ  หรือ
เป็นกลุม่ท่ีไม่คอ่ยมาประชุมรว่มกบับุคคลอ่ืนๆ และไม่มีความเอาใจใสต่อ่การจดัการศกึษาเท่าท่ีควร   ทาง
โรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  จึงตอ้งมีการแก้ไขปรบัปรุง  เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดร้บัทราบและด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั  และมุ่งพฒันาการศกึษา  เพื่อยกระดบัมาตรฐานการศกึษาตอ่ไป 
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แบบสอบถำม 
ความพึงพอใจการใหบ้รกิารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนไทยรฐัวทิยา95 (วดัโพธ์ิทองบน) 

ปีการศึกษา  2562 
.......................................................... 

ค าชีแ้จง  ใหก้าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
 
ขอ้ รายการ ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 
1. 

ด้ำนที่  1  ด้ำนแผนนโยบำยและหลักสูตร 
โรงเรยีนมีวิสยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัในการพฒันาการศกึษาชดัเจน
และเหมาะสม 

     

2. มีแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัราชการ/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสง่เสรมิ 
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

     

3. ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่มในการวางแผนการจดัการศกึษา      
4. การพฒันาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอนมีความสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการ 
     

5. กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร  วิชาการ  เนน้การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน      
 
1. 

ด้ำนที่  2  ด้ำนบุคลำกรและนักเรียน 
บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานและใหค้วามรูน้กัเรยีน 

     

2. บุคลากรมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน      
3. นกัเรยีนมีคณุลกัษณะในดา้นพฤติกรรม  วินยั  คณุธรรมตามวิถีพทุธ      
4. นกัเรยีนปฏิบติัตนตามระเบียบโรงเรยีนอยา่งเหมาะสม      
5. นกัเรยีนมีความสขุในการเรยีนรูแ้ละรว่มกิจกรรมตา่งๆ      
 
1. 

ด้ำนที่  3  ด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสวยงาม เหมาะสมและเอือ้ตอ่ 
การเรยีนรู ้

     

2. มีการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมดุอยา่งเหมาะสม      
3. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมยั      
4. สื่อ วสัดอุุปกรณใ์นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเหมาะสม      
5. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรียนและไดร้บัความรู ้

จากวิทยากรภายนอก 
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ขอ้ รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 
1. 

ด้ำนที่  4  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
วิชาการและผลงานของโรงเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

     

2. นกัเรยีนมีความรู ้ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร
สถานศกึษา 

     

3. นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ  จนมีความเป็นเลศิ      
4. โรงเรยีนพฒันาการจดัการศกึษาใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมีคณุภาพ

และเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
     

5. ช่ือเสยีงของโรงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากชมุชน/สงัคม      

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
 
 

ขอขอบคณุในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

 

 

 
 


