
สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  
---------------------------------------------------- 

คำชี้แจง         แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านต่างๆ 
                    ของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมใน 6 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านนักเรียน ด้านผู้บริหาร                 
                    ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการศึกษา  
                    และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถาม 
                    ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นวัดความพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปรผล 

ด้านวิชาการ       

1.  โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 79.00 3.95 มาก 

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผลงานของนักเรียน 76.80 3.84 มาก 

3.  โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 77.80 3.89 มาก 

4.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน  
     และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

79.80 3.99 มาก 

5.  การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน 79.00 3.95 มาก 

6.  การจัดแผนการเรียน นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ                          
     และความถนัดของตนเอง 

76.80 3.84 มาก 

         สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านวิชาการ 78.20 3.91 มาก 

ด้านครู    

7.  ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน  74.00 3.70 มาก 

8.  ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ                      
     และต่อเนื่อง 

78.80 3.94 มาก 

9.  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 76.40 3.82 มาก 

10. ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา 76.80 3.84 มาก 

11. กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 73.40 3.67 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านครู 75.88 3.79 มาก 



 

 
 

ประเด็นวัดความพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อย
ละ 

ค่าเฉลี่ย 
แปร
ผล 

ด้านนักเรียน     

12.  นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 81.60 4.08 มาก 

13.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย 78.40 3.92 มาก 

14.  นักเรียนให้ความเคารพ เชื่อฟังบิดามารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 83.60 4.18 มาก 

15.  นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 81.40 4.07 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านนักเรียน 81.25 4.06 มาก 

ด้านผู้บริหาร    

16.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา 80.00 4.00 มาก 

17.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้คำแนะนำ คำปรึกษา              
      ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

78.60 3.93 มาก 

18.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
      มาตรฐานการศึกษา 

78.20 3.91 มาก 

19.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ                             
      การกระจายอำนาจ 

76.20 3.81 มาก 

20.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 76.00 3.80 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านผู้บริหาร 77.80 3.89 มาก 

ด้านอาคารสถานที่      

21.  มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์   
      ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 

73.80 3.69 มาก 

22.  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอกับนักเรียน 71.00 3.55 มาก 

23.  มีบริเวณพ้ืนที่สีเขียว ที่พักผ่อนและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง                
      กับจำนวนนักเรียน 

72.40 3.62 มาก 

24.  มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน                 
      อย่างสม่ำเสมอ 

71.00 3.55 มาก 

25.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ                             
      การกระจายอำนาจ 

72.60 3.63 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ 72.16 3.61 มาก 



 
ระดับความพึงพอใจ  (ค่าเฉลี่ย) 

1.  4.51 - 5.00    หมายถึง    มากที่สุด 
2.  3.51 - 4.50    หมายถึง    มาก 
3.  2.51 - 3.50    หมายถึง    ปานกลาง 
4.  1.51 - 2.50    หมายถึง    น้อย   
5.  1.00 - 1.50    หมายถึง    น้อยที่สุด 

ประเด็นวัดความพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อย
ละ 

ค่าเฉลี่ย 
แปร
ผล 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน     
26.  โรงเรียนนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาดำเนินการ  
      ปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 

77.80 3.89 มาก 

27.  โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรม                     
      ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

79.60 3.98 มาก 

28.  โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ                     
      กับทางโรงเรียน 

78.60 3.93 มาก 

29.  โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรม                 
      ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

77.00 3.85 มาก 

30.  โรงเรียนจัดประชุม ชี้แจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน             
      แก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

77.20 3.86 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 78.04 3.90 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 77.12 3.86 มาก 



สรุปผลการประเมิน 
                   จากตารางสรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมทั้ง 6 ด้าน  
คือด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านนักเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ผลปรากฏว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ครู  และนักเรียนมีความพึงพอใจ ในการดำเนินงาน  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย                
ร้อยละ  77.12  มีค่าเฉลี่ย  3.86  อยู่ในระดับมาก   และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ย  ความคิดเห็นในแตล่ะประเด็น  พบว่า  
                     ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ  78.20  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.91  อยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีระดับ 
ความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน และสามารถนำไปใช้                              
ในชีวิตประจำวัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ  3.99  ซึ่งอยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ                                           
การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.95  ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

                     ด้านครู  คิดเป็นร้อยละ  75.88  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.79  อยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีระดับ 
ความพึงพอใจสูงสุด   คือ ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คือ  
3.94 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทัน 
ต่อเหตุการณ ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.67  ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
                     ด้านนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.25  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.06  อยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่ม ี
ระดับความพึงพอใจสูงสุด   คือ นักเรียนให้ความเคารพ เชื่อฟังบิดามารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18    
ซึ่งอยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนและงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92  ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
                      ด้านผู้บริหาร  คิดเป็นร้อยละ  77.80  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.89  อยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีระดับ                  
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.80  ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
                     ด้านอาคารสถานที ่ คิดเป็นร้อย   72.16   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.61  อยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ   มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา                
ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.69  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุดมีอยู่                   
2 ประเด็น คือ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอกับนักเรียน และ มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร
เรียนและบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.55   ซึ่งอยู่ในระดับมาก  เช่นกัน 

                     ด้านความสมัพันธ์ชุมชน  คิดเป็นร้อย   78.04   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.90  อยู่ในระดับมาก  โดยประเด็น 
ที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ   โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.98  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.85   ซึ่งอยู่ในระดับมาก  เช่นกัน  

 

 
ข้อเสนอแนะ 

             1.   โรงอาหารควรมีการพัฒนาเรื่องคุณภาพอาหารและความหลากหลายของอาหาร 
             2.    ควรสร้างโรงอาหารใหม่ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
             3.    วัสดุในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนไม่เพียงพอ 
             4.    ครูควรให้การบ้านนักเรียนแค่พอประมาณ การบ้านเยอะมากเกินไป 
             5.    ควรดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเกี่ยวกับสุนัขในโรงเรียน 
             6.    อยากให้ปรับปรุงห้องน้ำ 
             7.    อยากให้นักเรียนหญิงถักเปียให้เรียบร้อย 
 

 


