
 
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 

ของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม   
อ าเภอดอยเตา่  จังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  34 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



สรุปผลการประเมิน 
“ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” 

 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  

 
สถานภาพของประชากร จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

รวม 

 
15 
25 
40 

 
37.50 
62.50 
100.00 

2. อายุ 
2.1 ต่ ากว่า 30 ปี 
2.2 ระหว่าง 31-45 ปี 
2.3 46 ปี ขึ้นไป 

รวม 

 
10 
24 
6 
40 

 
25.00 
60.00 
15.00 
100.00 

3. ระดับการศึกษา 
3.1 ปริญญาตรี 
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

รวม 

 
25 
15 
40 

 
62.50 
37.50 
100.00 

 
จากตาราง 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.50 เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 62.50 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีอายุระหว่าง 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
60.00  มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.50  
สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครทูี่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครทูี่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  โดยรวม และรายด้าน 
 

การบริหารงาน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 4.48 0.54 มาก 
2. ด้านบริหารงบประมาณ 4.51 0.56 มากที่สุด 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.50 0.56 มากที่สุด 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.50 0.49 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.54 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบริหาร
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมาด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.50 ด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 และ ด้านการบริหารวิชาการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.48 
 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครทูี่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการบริหารวิชาการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.30 0.61 มาก 

2. การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม 

4.52 0.50 มากที่สุด 

3. การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและ
ด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาการหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม 

4.26 0.49 มาก 

4. การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.50 0.54 มากที่สุด 

5. จัดให้มีการนิเทศทางวิชาการและการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา 

4.38 0.49 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาครูเพ่ือน า
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4.62 0.49 มากที่สุด 

7. การก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษา 

4.54 0.54 มากที่สุด 

8. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลประเมินผลการ
เรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

4.48 0.65 มาก 

9. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.42 0.54 มาก 

10. การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

4.54 0.50 มากที่สุด 

11. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

4.54 0.54 มากที่สุด 

12. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.80 0.40 มากที่สุด 

13. จัดให้มีการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา 

4.30 0.61 มาก 

14. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.54 0.54 มากที่สุด 

15. การด าเนินการพัฒนางานตามแผนและ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.38 0.64 มาก 

16. การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิชาการของครูและสถานศึกษา 

4.58 0.54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.48 0.54 มาก 
 

จากตาราง 3 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมาได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  การ
ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครทูี่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการบริหารงบประมาณ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
17. การศึกษาวิเคราะห์ การวิจัย และพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของ 
สพม.34 และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4.44 0.54 มาก 

18. กรจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
การศึกษาโดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

4.56 0.64 มากที่สุด 

19. การจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณให้มี
ความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4.76 0.59 มากท่ีสุด 

20. การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน โครงสร้าง
สายงานและตามแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา 

4.70 0.65 มากที่สุด 

21. การจัดท าแผนการใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

4.26 0.44 มาก 

22. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง 

4.20 0.45 มาก 

23. การใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา และ
ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 

4.52 0.68 มากที่สุด 

24. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ
ทุนการศึกษาเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

4.46 0.54 มาก 

25. การบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอน และ
วิธีการกระทรวงการคลังก าหนด 

4.44 0.67 มาก 

26. การบริหารการบัญชีของสถานศึกษาเป็นไป
ตามหลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

4.36 0.53 มาก 

27. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
 
 

4.72 0.50 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

28. การใช้ การตรวจสอบสภาพ และการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ และสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

4.68 0.47 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.51 0.56 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.51 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ  การจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณให้มีความเชื่อมโยง
กับผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม  รองลงมาได้แก่  
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
และ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน โครงสร้างสายงาน
และตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา 
 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครทูี่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการบริหารงานบุคคล 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
29. วางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน 

4.48 0.68 มาก 

30. การจัดแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจากสภาพ
ความต้องการก าลังคนภารกิจของสถานศึกษา 

4.54 0.54 มากที่สุด 

31. สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการ
ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและเลื่อน 
วิทยฐานะ 

4.60 0.64 มากที่สุด 

32. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล ฯลฯ  

4.48 0.50 มาก 

33. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ 

4.58 0.54 มากที่สุด 

34. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ 

4.44 0.54 มาก 

35. ก ากับ ดูแลเอาใจใส่ข้าราชาการครู และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ 

4.48 0.68 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.56 มากที่สุด 
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จากตาราง 5 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะ รองลงมาได้แก่ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ และ การจัดแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาจากสภาพความต้องการก าลังคนภารกิจของสถานศึกษา 

 
 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครทูี่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการบริหารทั่วไป 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

36. การจัดบุคลากรรับผิดชอบ และพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 

4.46 0.50 มาก 

37. ด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดย
ยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 

4.46 0.50 มาก 

38. การด าเนินงานด้านธุรการในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.40 0.49 มาก 

39. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
และพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีความเหมาะสม 

4.68 0.47 มากที่สุด 

40. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือ
ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษามีความ
เหมาะสม 

4.44 0.50 มาก 

41. การจัดระบบการบริหาร โครงสร้าง ระบบการ
ท างานในการบริหารงานของสถานศึกษามีความ
เหมาะสม 

4.18 0.39 มาก 

42. การพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.50 มาก 

43. สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษามาใช้บริการและพัฒนา
การศึกษา 

4.88 0.33 มากที่สุด 

44. ติดตามประเมินผลการประเมินการใช้
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ 

4.54 0.50 มากที่สุด 

45. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และบริหารทั่วไป 
 

4.40 0.49 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

46. การบ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 

4.64 0.48 มากที่สุด 

47. จัดท าส ามะโนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.54 0.50 มากที่สุด 

48. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลาย 

4.38 0.49 มาก 

49. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองค์กรต่างๆ 

4.44 0.61 มาก 

50. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานด าเนิน
ตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.56 0.61 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.49 มากที่สุด 
 

จากตาราง 6 แสดงว่า ความคิดเห็นของครทูี่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไปของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.50  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษามาใช้บริการและพัฒนาการศึกษา รองลงมาได้แก่ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
และพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีความเหมาะสม และ การบ ารุง ดูแล และ
พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ 



สรุปผลการประเมิน 
“ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” 

 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ 

ผู้ปกครองนักเรียน 
สถานภาพของประชากร จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

รวม 

 
14 
36 
50 

 
28.00 
72.00 
100.00 

2. อายุ 
2.1 ต่ ากว่า 30 ปี 
2.2 ระหว่าง 31-45 ปี 
2.3 46 ปี ขึ้นไป 

รวม 

 
- 

39 
11 
50 

 
0.00 
78.00 
22.00 
100.00 

3. ระดับการศึกษา 
3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี 

รวม 

 
49 
1 
- 

50 

 
98.00 
2.00 
0.00 

100.00 
4. ผู้ปกครองนักเรียน 

4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 

 
27 
23 
50 

 
54.00 
46.00 
100.00 

  
จากตาราง 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 28.00 เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 72.00  มีอายุระหว่าง 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.00  มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
22.00 และ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 98.00  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.00  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  โดยรวม และรายด้าน 
 

การบริหารงาน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้านการบริการจัดการ 4.46 0.51 มาก 
2. ด้านวิชาการ 4.50 0.57 มากที่สุด 
3. ด้านกิจการนักเรียน 4.51 0.56 มากที่สุด 
4. ด้านบุคลากร 4.54 0.68 มากที่สุด 
5. ด้านการประกันคุณภาพ 4.43 0.49 มาก 
6. ด้านอาคารสถานที่ 4.56 0.52 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.55 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
อาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาด้านบุคลากร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 ด้าน
กิจการนักเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านวิชาการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.46 และด้านการประกันคุณภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.43  
 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการบริหารจัดการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ผู้ปกครองรับทราบแผนพัฒนาสถานศึกษา 
และนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจน ผ่านทาง 
Website และปฐมนิเทศเชิงรุกของโรงเรียน 

4.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0.50 มากที่สุด 

2. ผู้ปกครองได้รับบริการด้านงานธุรการ - สาร
บรรณ เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได้ 

4.35 0.49 มาก 

3. ผู้ปกครองได้รับบริการด้านงานการเงิน - บัญชี 
เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงานด้านเอกสาร
ต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

4.35 0.42 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

4. ผู้ปกครองได้รับบริการด้านงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน รับทราบข่าวสารข้อมูล ของทาง
โรงเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Website ของ
โรงเรียน จุลสาร สื่อสัมพันธ์ รายงานประจ าปี 
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

4.65 0.71 มากที่สุด 

5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ 

4.30 0.42 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.46 0.51 มาก 
 

จากตาราง 3 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.46  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ด้านผู้ปกครองรับทราบแผนพัฒนาสถานศึกษา และนโยบาย
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ผ่านทาง Website และปฐมนิเทศเชิงรุกของโรงเรียน  และผู้ปกครองได้รับ
บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน รับทราบข่าวสารข้อมูล ของทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น Website ของโรงเรียน จุลสาร สื่อสัมพันธ์ รายงานประจ าปี ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครองได้รับบริการด้านงานธุรการ - สารบรรณ เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงาน
ด้านเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และ ผู้ปกครองได้รับบริการด้านงานการเงิน - 
บัญชี เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านวิชาการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน  

4.65 0.70 มากที่สุด 

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
วิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติจริงตามศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

8. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา 
 
 

4.60 0.50 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

9. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้าน
วิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

4.30 0.39 มาก 

10. ผู้ปกครองได้รับบริการด้านงานทะเบียน - 
วัดผล เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได้ 

4.40 0.76 มาก 

11. โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีหนังสือที่ทันสมัย จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลาย 

4.45 0.67 มาก 

12. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจ และพัฒนาการของผู้เรียนที่
หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านวิชาการ 
ดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ 

4.45 0.50 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.57 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.50 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของชุมชน และ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติจริง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุก
เวลา  
 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านกิจการนักเรียน 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
13. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มุ่งม่ันในการท างาน
สามารถท างานเป็นทีมมีระเบียบวินัย น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

4.85 0.68 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ได้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ฯลฯ 
14. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น วันไหว้ครู วัน
ส าคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่ วันครู ฯลฯ 

4.30 0.46 มาก 

15. โรงเรียนมีบริการงานแนะแนวในด้าน
การศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.65 0.61 มากที่สุด 

16. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 4.30 0.43 มาก 
17. โรงเรียนมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
นักเรียน 

4.50 0.71 มากที่สุด 

18. โรงเรียนมีการบริการงานพยาบาล โดยมี
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านงานปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี 

4.45 0.50 มาก 

19. โรงเรียนได้จัดบริการส่งเสริมและบริการด้าน
สุขภาพให้กับนักเรียน เช่นการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น 

4.50 0.61 มากที่สุด 

20. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา 
วันแม่  วันพ่อ ฯลฯ  

4.55 0.50 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.51 0.56 มากที่สุด 
 

จากตาราง 5 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมี
ประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มุ่งมั่นในการท างานสามารถท างานเป็นทีมมี
ระเบียบวินัย น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ -เนตร
นารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฯลฯ  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมี
บริการงานแนะแนวในด้านการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และ โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่  วันพ่อ ฯลฯ 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านบุคลากร 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
21. ครูมีวุฒิการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอน และ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี 

4.50 0.71 มากที่สุด 

22. ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมในการ
พัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

4.45 0.70 มาก 

23. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน และคอยติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน
ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

4.65 0.79 มากที่สุด 

24. ครูมีสื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.55 0.50 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.54 0.68 มากที่สุด 
 

จากตาราง 6 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านบุคลากรของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.54  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
และคอยติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ รองลงมาได้แก่ ครูมีสื่อเทคโนโลยี และ
สื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการประกันคุณภาพ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
25. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานทั้งภายใน (เขตพ้ืนที่การศึกษา) อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.45 0.50 มาก 

26. โรงเรียนมีสารสนเทศ และ Website ซึ่งมี
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.40 0.48 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.43 0.49 มาก 
 

จากตาราง 7 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.43 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
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ทั้งภายใน (เขตพ้ืนที่การศึกษา) อย่างต่อเนื่อง รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีสารสนเทศ และ Website ซึ่งมี
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านอาคารสถานที่ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
27. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม 
มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ สวยงาม ร่มรื่น 
สะอาด และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

4.75 0.47 มากที่สุด 

28. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า น าสมัยเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เช่น Internet, โปรเจคเตอร์ ฯลฯ  

4.55 0.50 มากที่สุด 

29. โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่เพียงพอกับ
นักเรียน 

4.55 0.51 มากที่สุด 

30. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

4.40 0.60 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.56 0.52 มากที่สุด 
 

จากตาราง 8 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านอาคารสถานที่
ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.56  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม มีภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมที่ สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้   รองลงมาได้แก่  โรงเรียนมี
สื่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า น าสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น 
Internet, โปรเจคเตอร์ ฯลฯ และ โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่เพียงพอกับนักเรียน 
 



สรุปผลการประเมิน 
“ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” 

************************************************************************* 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

สถานภาพของประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

รวม 

 
12 
3 
15 

 
80.00 
20.00 
100.00 

2. อายุ 
2.1 ต่ ากว่า 30 ปี 
2.2 ระหว่าง 31-45 ปี 
2.3 46 ปี ขึ้นไป 

รวม 

 
- 
5 
10 
15 

 
0.00 
33.33 
66.67 
100.00 

3. ระดับการศึกษา 
3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี 

รวม 

 
2 
8 
5 
15 

 
13.33 
53.33 
33.34 
100.00 

  
จากตาราง 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 80.00 เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 20.00  มีอายุระหว่าง 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33  มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
66.67 และ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.33  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.33 
และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.34 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  โดยรวม และรายด้าน 

 

การบริหารงาน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้านการบริหารจัดการ 4.45 0.51 มาก 
2. ด้านวิชาการ 4.62 0.48 มากที่สุด 
3. ด้านกิจการนักเรียน 4.53 0.45 มากที่สุด 
4. ด้านบุคลากร 4.67 0.46 มากที่สุด 
5. ด้านการประกันคุณภาพ 4.33 0.48 มาก 
6. ด้านอาคารสถานที่ 4.55 0.49 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.52 0.48 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาด้านวิชาการ คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.62 ด้านอาคารสถานที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านกิจการนักเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.53 
ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45 และ ด้านการประกันคุณภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการบริหารจัดการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. รับทราบแผนพัฒนาสถานศึกษา และนโยบาย
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ผ่านทาง Website และ
ปฐมนิเทศเชิงรุกของโรงเรียน 

4.47 0.52 มาก 

2. ได้รับบริการด้านงานธุรการ - สารบรรณ เป็น
อย่างดี การติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ 
ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

4.33 0.49 มาก 

3. ได้รับบริการด้านงานประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน รับทราบข่าวสารข้อมูล ของทางโรงเรียน
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Website ของโรงเรียน 
จุลสาร สื่อสัมพันธ์ รายงานประจ าปี ต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
 

4.47 0.52 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ 

4.53 0.52 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.45 0.51 มาก 
 

จากตาราง 3 แสดงว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.45  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ  รองลงมาได้แก่  รับทราบแผนพัฒนาสถานศึกษา 
และนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจน ผ่านทาง Website และปฐมนิเทศเชิงรุกของโรงเรียน และ ได้รับ
บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน รับทราบข่าวสารข้อมูล ของทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น Website ของโรงเรียน จุลสาร สื่อสัมพันธ์ รายงานประจ าปี ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านวิชาการ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

5. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน  

4.40 0.51 มาก 

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
วิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติจริงตามศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.67 0.49 มากที่สุด 

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

4.67 0.49 มากที่สุด 

8. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้าน
วิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

4.73 0.46 มากที่สุด 

9. โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีหนังสือที่ทันสมัย จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลาย 
 

4.47 0.52 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

10. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจ และพัฒนาการของผู้เรียนที่
หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านวิชาการ 
ดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.62 0.48 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4 แสดงว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย  
4.62 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ถนัดและความสนใจ และพัฒนาการของผู้เรียนที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านวิชาการ ดนตรี 
ศิลปะ กีฬา ฯลฯ   รองลงมาได้แก่   โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
วิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา 
 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านกิจการนักเรียน 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
11. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มุ่งม่ันในการท างาน
สามารถท างานเป็นทีมมีระเบียบวินัย น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ฯลฯ 

4.40 0.51 มาก 

12. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น วันไหว้ครู วัน
ส าคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่ วันครู ฯลฯ 
 
 

4.93 0.26 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

13. โรงเรียนมีบริการงานแนะแนวในด้าน
การศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.27 0.46 มาก 

14. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 4.40 0.51 มาก 
15. โรงเรียนมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
นักเรียน 

4.33 0.49 มาก 

16. โรงเรียนมีการบริการงานพยาบาล โดยมี
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านงานปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี 

4.53 0.52 มากที่สุด 

17. โรงเรียนได้จัดบริการส่งเสริมและบริการด้าน
สุขภาพให้กับนักเรียน เช่นการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น 

4.47 0.52 มาก 

18. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา 
วันแม่  วันพ่อ ฯลฯ  

4.87 0.35 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.53 0.45 มากที่สุด 
 

จากตาราง 5 แสดงว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.53  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น วันไหว้ครู วันส าคัญ
ทางศาสนา วันพ่อ วันแม่ วันครู ฯลฯ  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่  วันพ่อ ฯลฯ และ โรงเรียนมีการบริการงาน
พยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี 

 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านบุคลากร 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
19. ครูมีวุฒิการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอน และ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี 

4.80 0.41 มากที่สุด 

20. ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมในการ
พัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

4.40 0.51 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

21. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน และคอยติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน
ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

22. ครูมีสื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.67 0.49 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.67 0.46 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 6 แสดงว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาด้านบุคลากรของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  
4.67  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ ครูมีวุฒิการศึกษา มีความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี และ 
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และคอยติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้านต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  รองลงมาได้แก่ ครูมีสื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการประกันคุณภาพ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
23. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานทั้งภายใน (เขตพ้ืนที่การศึกษา) อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.27 0.46 มาก 

24. โรงเรียนมีสารสนเทศ และ Website ซึ่งมี
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.40 0.51 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.33 0.48 มาก 
 

จากตาราง 7 แสดงว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย  4.33 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ  โรงเรียนมีสารสนเทศ 
และ Website ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานทั้งภายใน (เขตพ้ืนที่การศึกษา) อย่างต่อเนื่อง 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านอาคารสถานที่ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
25. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม 
มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ สวยงาม ร่มรื่น 
สะอาด และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

4.73 0.46 มากที่สุด 

26. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า น าสมัยเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เช่น Internet, โปรเจคเตอร์ ฯลฯ  

4.53 0.52 มากที่สุด 

27. โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่เพียงพอกับ
นักเรียน 

4.33 0.49 มาก 

28. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

4.60 0.51 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.55 0.49 มากที่สุด 
 

จากตาราง 8 แสดงว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัด
การศึกษาด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.55  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค
อย่างเหมาะสม มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
รองลงมาได้แก่  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้  และ โรงเรียนมี
สื่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า น าสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่วม เช่น 
Internet, โปรเจคเตอร์ ฯลฯ 
 



สรุปผลการประเมิน 
“ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” 

 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ และระดับชั้น 
 

สถานภาพของประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

รวม 

 
24 
26 
50 

 
48.00 
52.00 
100.00 

2. ระดับ 
2.1 มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 

 
27 
23 
50 

 
54.00 
46.00 
100.00 

  
จากตาราง 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 48.00 เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 52.00  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 54.00  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คิดเป็นร้อยละ 46.00 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  โดยรวม และรายด้าน 
 

การบริหารงาน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้านการบริการจัดการ 4.61 0.50 มากที่สุด 
2. ด้านวิชาการ 4.52 0.55 มากที่สุด 
3. ด้านกิจการนักเรียน 4.45 0.56 มาก 
4. ด้านบุคลากร 4.47 0.55 มาก 
5. ด้านการประกันคุณภาพ 4.50 0.51 มากที่สุด 
6. ด้านอาคารสถานที่ 4.49 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.54 มากที่สุด 
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 จากตาราง 2 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
บริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.61 รองลงมาด้านวิชาการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52  ด้าน
การประกันคุณภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านอาคารสถานที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านบุคลากร คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.47 และ ด้านกิจการนักเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการบริหารจัดการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. รับทราบแผนพัฒนาสถานศึกษา และนโยบาย
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ผ่านทาง Website และ
ปฐมนิเทศเชิงรุกของโรงเรียน 

4.72 0.46 มากที่สุด 

2. ได้รับบริการด้านงานธุรการ - สารบรรณ เป็น
อย่างดี การติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ 
ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

4.76 0.52 มากที่สุด 

3. ได้รับบริการด้านงานการเงิน เป็นอย่างดี การ
ติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

4. ได้รับบริการด้านงานประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน รับทราบข่าวสารข้อมูล ของทางโรงเรียน
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

4.16 0.62 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 

4.64 0.64 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.62 0.53 มากที่สุด 
 

จากตาราง 3 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.62  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ  รองลงมาได้แก่ ได้รับบริการด้านงานการเงิน เป็นอย่างดี 
การติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  และ ได้รับบริการด้าน
งานธุรการ - สารบรรณ เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได ้
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านวิชาการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน  

4.32 0.48 มาก 

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
วิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติจริงตามศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.64 0.49 มากที่สุด 

8. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

4.60 0.58 มากที่สุด 

9. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้าน
วิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

4.32 0.69 มาก 

10. นักเรียนได้รับบริการด้านงานทะเบียน - 
วัดผล เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงานด้าน
เอกสารต่างๆถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

4.64 0.49 มากที่สุด 

11. โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีหนังสือที่ทันสมัย จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลาย 

4.64 0.49 มากที่สุด 

12. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจ และพัฒนาการของผู้เรียนที่
หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านวิชาการ 
ดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ 

4.32 0.56 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.54 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.50 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติ
จริงตามศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนได้รับบริการด้านงานทะเบียน - วัดผล 
เป็นอย่างดี การติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  และ 
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โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีหนังสือที่ทันสมัย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย 

 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านกิจการนักเรียน 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
13. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มุ่งม่ันในการท างาน
สามารถท างานเป็นทีมมีระเบียบวินัย น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ฯลฯ 

4.32 0.56 มาก 

14. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น วันไหว้ครู วัน
ส าคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่ วันครู ฯลฯ 

4.68 0.48 มากที่สุด 

15. โรงเรียนมีบริการงานแนะแนวในด้าน
การศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.44 0.71 มาก 

16. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 4.68 0.63 มากที่สุด 
17. โรงเรียนมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
นักเรียน 

4.24 0.66 มาก 

18. โรงเรียนมีการบริการงานพยาบาล โดยมี
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านงานปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี 

4.64 0.49 มากที่สุด 

19. โรงเรียนได้จัดบริการส่งเสริมและบริการด้าน
สุขภาพให้กับนักเรียน เช่นการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น 

4.32 0.56 มาก 

20. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา 
วันแม่  วันพ่อ ฯลฯ  

4.24 0.44 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.45 0.56 มาก 
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จากตาราง 5 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น วันไหว้ครู วันส าคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่ วันครู 
ฯลฯ  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รองลงมาได้แก่ และ โรงเรียนมีการบริการงาน
พยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี 

 
 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านบุคลากร 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

21. ครูมีวุฒิการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอน และ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี 

4.40 0.50 มาก 

22. ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมในการ
พัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

4.48 0.51 มาก 

23. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน และคอยติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน
ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

4.48 0.59 มาก 

24.  ครูมีสื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.52 0.59 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.47 0.55 มาก 
 

จากตาราง 6 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านบุคลากรของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.47  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า  ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ ครูมีสื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  รองลงมาได้แก่ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และคอย
ติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และ ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านการประกันคุณภาพ 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
25. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานทั้งภายใน (เขตพ้ืนที่การศึกษา) อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.44 0.51 มาก 

26. โรงเรียนมีสารสนเทศ และ Website ซึ่งมี
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.56 0.51 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.51 มากที่สุด 
 

จากตาราง 7 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.50 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีสารสนเทศ และ Website ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน รองลงมาได้แก่  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทั้งภายใน (เขต
พ้ืนที่การศึกษา) อย่างต่อเนื่อง 
 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ด้านอาคารสถานที่ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

27. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม 
มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ สวยงาม ร่มรื่น 
สะอาด และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

4.32 0.63 มาก 

28. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า น าสมัยเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เช่น Internet, โปรเจคเตอร์ ฯลฯ  

4.52 0.51 มากที่สุด 

29. โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่เพียงพอกับ
นักเรียน 

4.76 0.44 มากที่สุด 

30. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

4.36 0.49 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.49 0.52 มาก 
 

จากตาราง 8 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่เพียงพอกับนักเรียน รองลงมาได้แก่  
โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า น าสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น 
Internet, โปรเจคเตอร์ ฯลฯ 


