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ค ำน ำ 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบรวมของโรงเรียนสตรีภูเก็ตฉบับนี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ

ในการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต  และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโรงเรียนที่ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านปัจจัย กระบวนการ ซึ่งจะส่งให้ผลผลิตมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตรงตามเป้าหมาย                  

ที่ก าหนด สามารถเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  การวิจัยภาพรวมของโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้จัดท าขึ้น  เพ่ือส ารวจสภาพปัญหา

และอุปสรรค  ตลอดจนความต้องการและความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ท าให้ทราบ

จุดอ่อน–จุดแข็ง  ของการปฏิบัติงาน  ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/ระดับ/งาน และอาจารย์ทุกท่าน ที่มีส่วนให้การจัดท า                    

วิจัยครั้งนี้ส าเร็จไปด้วยดี  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานคุณภาพและเป็นแนวทางในการวางโครงการ                

เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการในโอกาสต่อไป 

 

                                       งานระบบยุทธศาสตร์ 
                                 กลุ่มนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยภาพรวมของโรงเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพภาพรวม
ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ปีการศึกษา 2564  เป็นการตรวจสอบการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนว่าด าเนินการไปมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับใด  และเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์จุดอ่อน – จุด
แข็งของโรงเรียน  แล้วน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู จ านวน  144  คน  นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียน                    
สตรีภูเก็ต นักเรียน จ านวน 2,759 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
ส ารวจรายการ (Check-list)  จ านวน  3  ฉบับ และแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ               
การจดัการเรียนการสอน  อยู่ในระดับ  ดี   ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน  =  4.11 

2. การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเกี่ยวกับการจัดการเรียน                
การสอน อยู่ในระดับ ดี  ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน  =  3.81 

3. การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน                       
อยู่ในระดับ ดี  ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน  =  3.72 

ผลการวิจัย โดยภาพรวมในการปฏิบัติ งานของ โรงเรียนสตรีภู เก็ตจะอยู่ ในระดับ  ดี                 
ควรมีการด ารงระบบการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนางานบางงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน                    
ใหสู้งขึ้นต่อไป 
 
 

********************* 
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        งานวิจัยภาพรวมโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
        ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานในปัจจุบันจะต้องมีการด าเนินงานเพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการชุมชน และ

ท้องถิ่นการสอบถามความพึงพอใจ ในการได้รับบริการเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจ าเป็น ในการที่จะน าผล                    
มาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  การวิจัยภาพรวมของโรงเรียน        
เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถตอบค าถามได้ว่า การปฏิบัติงานในภาพรวมของโรงเรียนอยู่ ณ จุดใด ผู้ใช้บริการ                
มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด โรงเรียนจะต้องมีการปรับปรุงอะไร ทางด้านใด ปริมาณมากน้อยเพียงใด 
และในการปฏิบัติงานในปีต่อไปจะต้องมีโครงการใด ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น         
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะได้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ 

การปฏิบัติงานจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะต้องมีกระบวนการ  PDCA คือจะต้องมีการวางแผน (Plan) 
ล่วงหน้าเพื่อจะได้ทราบว่าจะท าอะไร  อย่างไร  เท่าไหร่  ต้องน าแผนที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติจริง (Do)  และ 
การปฏิบัติต้องยึดแนวทางที่วางไว้ในแผนสิ้นสุด  การปฏิบัติจะต้องมีการตรวจสอบประเมินผล (Check)    
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะดูถึงความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้บริการ  ในขั้นตอนนี้จะต้อง                  
มีการวิจัยภาพรวมเพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจและให้ทราบถึ งปัญหาและข้อควรปรับปรุงพัฒนางาน                    
แล้วจึงน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (Action) การปฏิบัติงานในปีต่อไป 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของโรงเรียน  ทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียน              

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
2. เพ่ือน าสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนา และวางแผนในการปฏิบัติงาน  

ในปีงบประมาณ  2566 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีการบริหารงานที่มีคุณภาพ  เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทั้งนักเรียน  

ผู้ปกครองและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. การจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ตรงเป้าหมายและ                  

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ประเด็นการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครู บุคลากร และสถานศึกษา 
2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับสถานศึกษา 
3. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเก่ียวกับสถานศึกษา 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากรที่ท าการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่   
กลุ่มที่ 1    บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตทุกคน ทั้งท่ีเป็นข้าราชการ ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ   

จ านวน  144  คน   

กลุ่มที่ 2    นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน จ านวน  2,759  คน  แบ่งเป็น 
  นักเรียนระดับชั้น ม.1  จ านวน   474     คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.2   จ านวน   463      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.3   จ านวน   419      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.4   จ านวน   498      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.5   จ านวน   471      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.6   จ านวน   434      คน 
                          รวมทั้งสิ้น            2,759    คน 

กลุ่มที่ 3   ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน จ านวน  2,759  คน แบ่งออกเป็น 
  นักเรียนระดับชั้น ม.1  จ านวน   474     คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.2   จ านวน   463      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.3   จ านวน   419      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.4   จ านวน   498      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.5   จ านวน   471      คน 
  นักเรียนระดับชั้น ม.6   จ านวน   434      คน 
                          รวมทั้งสิ้น            2,759    คน 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google form ในการสร้างแบบสอบถามและเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ย  แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ประเมิน                    
ค่าความคิดเห็นดังนี้ 

1.00 – 1.49 หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบ 
                  ภาพรวมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  ต้องเร่งรีบในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 1.50 – 2.49 หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบ 
                                           ภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย  ควรมีการพัฒนาต่อไป 
 2.50 – 3.49   หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบ 
                                           ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ควรมีการพัฒนาต่อไป 
 3.50 – 4.49 หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบ 
                                           ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  ควรมีการด ารงระบบการปฏิบัติงานต่อไป   
 4.50 – 5.00 หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบ 
                                            ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  ควรมีการด ารงระบบการปฏิบัติงานต่อไป   
                                              

เครื่องมือที่ใช้   แบบสอบถาม  จ านวน  3  ชุด 
ชุดที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการ                    
ของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและคุณภาพผู้เรียน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งมี 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Close-
Ended Questions) ที่มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (check list) ประกอบด้วย สถานภาพ 
ต าแหน่ง เพศ และประสบการณ์การท างาน 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น                                      
4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป                   
และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบอัตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับ
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Likert scale เป็นการให้สเกลค าตอบ 5 ระดับ คือ 5 (มาก
ที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) จ านวน 40 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและคุณภาพผู้เรียน 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบอัตราส่วนประมาณค่า จ านวน 15 ข้อ 

 
ชุดที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับตนเอง ครู และสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบอัตราส่วนประมาณค่า จ านวน 21 ข้อ 
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ชุดที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบอัตราส่วนประมาณค่า จ านวน 28 ข้อ 

 

ระยะเวลา  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2565 
วันที่   1 – 4   กุมภาพันธ์    2565 -  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเดิม 

 วันที่   7 - 11  กุมภาพันธ์    2565 -  ก าหนดแนวคิดของการวิจัย  
วันที่   14 - 18  กุมภาพันธ์  2565  -  สร้างแบบสอบถาม ทดลองใช้ และปรับปรุง 

 วันที่   21 - 28  กุมภาพันธ์  2565  -  น าส่งแบบสอบถามผ่าน Line  เก็บรวบรวมข้อมูล 
วันที่   1 - 4   มีนาคม  2565  -  วิเคราะห์ข้อมูล 

 วันที่   7 - 9  มีนาคม  2565  -  สรุปรวบรวมข้อมูล   
วันที่   10 - 11  มีนาคม  2565  -  จัดท ารูปเล่ม 
วันที่   14 – 18  มีนาคม  2565  -  น าเสนอฝ่ายบริหาร และเผยแพร่ หัวหน้าฝ่าย            

         กลุ่มสาระ หัวหน้างาน และหัวหน้าระดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม  ทั้งที่เป็นของผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน  และผู้ปกครอง ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวนที่ให้ตอบ 

(คน) 
จ านวนที่ตอบกลับ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

คร ู 144 52 36.11 
นักเรียน 2,759 1,130 40.96 

ผู้ปกครอง 2,759   1,001 36.28 
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จ านวนนักเรียนที่ตอบกลับในแบบสอบถามความคิดเห็น  1,130  คน  ตามระดับ ดังนี้ 

 

 

นักเรียนระดับ 
จ านวนที่ให้ตอบ 

  (คน) 
จ านวนที่ตอบกลับ 

(คน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 

ม. 1 474 337 71.10 
ม. 2 463 129 27.86 
ม. 3 419 188 44.87 
ม. 4 498 285 57.23 
ม. 5 471 131 27.81 
ม. 6 434 60 13.82 

รวมทุกระดับ 2,759 1,130 40.96 
    

จ านวนผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบกลับในแบบสอบถามความคิดเห็น  1,001  คน ตามระดับ ดังนี้ 
 

นักเรียนระดับ 
จ านวนที่ให้ตอบ 

(คน) 
จ านวนที่ตอบกลับ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ม. 1 474 248 52.32 
ม. 2 463 179 38.66 
ม. 3 419 201 47.97 
ม. 4 498 257 51.61 
ม. 5 471 75 15.92 
ม. 6 434 41 9.45 

รวมทุกระดับ 2,759 1,001 36.28 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4.09 

1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารได้ 4.37 

2. นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 3.85 

3. นักเรียนสามารถค านวณ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ 

3.85 

4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมได้ 4.27 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 4.04 

6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีและมีความพร้อมในการท างาน 4.02 

7. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 4.08 

8. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4.08 

9. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับผู้ที่มีความคิดแตกต่างกันได้ 4.12 

10. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 4.25 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา 4.03 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม 4.02 

2. สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 3.96 

3. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.35 

4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.31 

5. ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 3.83 

6. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลตามสภาพจริง 4.19 

7. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.27 

8. มีระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและสัญญาณ wifi ที่มีประสิทธิภาพ 3.38 

9. การวางแผนรับนักเรียนมีความสอดคล้องกับจ านวนห้องเรียนและครูผู้สอน 3.90 

10. มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลของนักเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 4.12 

11. มีการสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 4.08 

12. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมเพ่ือท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 4.21 

13. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 

4.02 



 7 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
14. มีระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.06 

15. จัดท ารายงานการเงินและงบการเงินเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.10 

16. การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินไปราชการ กิจกรรม/โครงการต่างๆมีความรวดเร็วและถูกต้อง 4.02 

17. การเบิกจ่ายเงินมีการก าหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจนและยึดตามระเบียบของ
ทางราชการ 

4.31 

18. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 4.23 

19. ส่งเสริมให้ครูใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.17 

20. มีการท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและสะดวกในการตรวจสอบ 4.10 

21. จัดให้มีสวัสดิการภายในบริการแก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 3.71 

22. มีการวางแผนอัตราก าลังครูผู้สอนสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 3.83 

23. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งครูผู้สอนสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3.96 

24. มีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของบุคลากร 3.83 

25. มีการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานแบบกัลยาณมิตร 3.71 

26. สนับสนุนครูในการท าวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 3.98 

27. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 3.90 

28. เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 3.75 

29. โรงเรียนมีแนวทางให้ครูในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.15 

30. มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน 3.69 

31. มีกฎและระเบียบที่ใช้ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4.08 

32. มีหลักเกณฑ์ในการจัดครูที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม 3.98 

33. มีการดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด 4.06 

34. มีการจัดสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและครู เช่น ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ 
น าส่งสถานพยาบาล 

4.21 

35. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความประพฤติ ระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

4.00 

36. โรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองให้ความร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน 4.27 

37. มีการสนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆในชุมชน 4.19 

38. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนมีความรวดเร็วและท่ัวถึง 4.10 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

39. มีการอ านวยความสะดวกให้ครูใช้ห้องโสตฯหรือหอประชุมในการจัดกิจกรรม 4.10 

40. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่และบริการต่างๆในโรงเรียน 4.23 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 4.22 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและปฏิบัติจริง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.27 
2. ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.19 
3. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
เข้าใจและเป็นมิตร ให้โอกาสผู้เรียนปรับปรุงพฤติกรรม เป็นต้น 

4.23 

4. วัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 4.27 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 4.15 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียน                   

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและคุณภาพผู้เรียน 
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

1. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อม

2. สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

3. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคัญ

4. มีการนิเทศติดตามและประเมนิผลตามสภาพจริง

5. ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ

6. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7. มีระบบการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและสญัญาณ wifi ที่มี
ประสิทธิภาพ

8. มีการบริหารจัดการด้านการวัดและประเมินผลการเรยีน
อย่างมีระบบและมีประสทิธิภาพ

9. การวางแผนรับนักเรียนมีความสอดคล้องกับจ านวน
ห้องเรียนและครูผู้สอน

10. มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลของนักเรียนอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของครูส าหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กลุ่มบริหารวิชาการ

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

11. มีการสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน

12. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมเพื่อท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

13. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสทิธิภาพ

14. มีระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ…

15. จัดท ารายงานการเงินและงบการเงินเพื่อความโปรง่ใสและ
ตรวจสอบได้

16. การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินไปราชการ กิจกรรม/
โครงการต่างๆมีความรวดเร็วและถูกต้อง

17. การเบิกจ่ายเงินมีการก าหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธี
ปฏิบัติ ที่ชัดเจนและยึดตามระเบียบของทางราชการ

18. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบ พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั

19. ส่งเสริมให้ครูใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

20. มีการท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
และสะดวกในการตรวจสอบ

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของครูส าหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ                  
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

21. จัดให้มีสวัสดิการภายในบริการแก่ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน

22. มีการวางแผนอัตราก าลังครูผูส้อนสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของโรงเรียน

23. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งครูผู้สอนสอดคลอ้งกับแผน
อัตราก าลัง

24. มีการมอบหมายงานตรงกับความรูค้วามสามารถ และ
ความถนัดของบุคลากร

25. มีการเสริมสรา้งบรรยากาศในการท างานแบบ
กัลยาณมิตร

26. สนับสนุนครูในการท าวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะที่
สูงขึ้น

27. มีการประเมินผลการปฏบิัติงานด้วยความเปน็ธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้

28. เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเหน็ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู

29. โรงเรียนมีแนวทางให้ครูในการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

30. มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรยีน

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของครูส าหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ                 
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

34. มีการจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมสขุภาพอนามยัของ
นักเรียนและครู เช่น ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ น าส่ง…

37. มีการสนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรมประเพณีตา่งๆใน
ชุมชน

38. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรยีนมีความ
รวดเร็วและทั่วถึง

39. มีการอ านวยความสะดวกให้ครูใช้ห้องโสตฯหรอื
หอประชุมในการจัดกิจกรรม

40. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานท่ีและ
บริการต่างๆในโรงเรียน

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของครูส าหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ                     
กลุ่มบริหารทั่วไป

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

31. มีกฎและระเบียบที่ใช้ควบคุมดแูลความประพฤติของ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

32. มีหลักเกณฑ์ในการจัดครูที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม

33. มีการดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงและตดิตาม
อย่างใกล้ชิด

35. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความประพฤติ ระเบียบ
วินัย และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ

36. โรงเรียนและเครอืข่ายผู้ปกครองให้ความร่วมกันใน
การพัฒนาโรงเรียน

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของครูส าหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ                                         
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

41. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและปฏบิัติจรงิ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

42. ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลง่การเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้

43. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูใ้นห้องเรียน เช่น ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เข้าใจ

และเป็นมิตร ให้โอกาสผู้เรียนปรับปรงุพฤติกรรม เป็นต้น

44. วัดประเมินผลการเรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน

45. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างคร ูบุคลากรและให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู้

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของครูส าหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและคุณภาพผู้เรียน

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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แผนภูมิแสดงข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียน                   

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและคุณภาพผู้เรียน 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน 
 

องค์ประกอบของการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 

1. นักเรียนสามารถฟังเรื่องราว เนื้อหาต่าง ๆ แล้วสามารถเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 3.70 
2. นักเรียนสามารถคิดเลข ค านวณต่าง ๆ เช่น การใช้เงินในชีวิตประจ าวันได้ 3.95 
3. นักเรียนใคร่ครวญ ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป 4.03 
4. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก เช่น เสนอความเห็นตั้งค าถาม 3.41 
5. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.36 
6. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 4.22 
7. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 3.56 
8. นักเรียนมีผลการทดสอบความรู้หรือผลสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ดี 3.25 
9. นักเรียน ระดับ ม.3 และ ม.6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันต่าง ๆ ได้ 3.71 
10. นักเรียนประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 4.04 
11. นักเรียนมีความรักเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 4.24 
12. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน                    
อยู่อย่างเพียงพอ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

3.64 

13. นักเรียนรักท้องถิ่นและความเป็นไทย และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู 
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง  วันสุนทรภู่ เป็นต้น 

3.82 

14. นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.22 
15. นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท การแต่งกาย การพูด ศาสนาและพิธีกรรม 4.03 
16. นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 3.27 
17. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับจิตอาสา เช่น การท าความสะอาด การช่วยเหลือครู
หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3.41 

18. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน การประเมินผลงาน ผลการเรียน 3.77 
19. ครูใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ของจริงจากธรรมชาติ รูปภาพ อินเตอร์เน็ต นอกเหนือ    
จากใบความรู้ หนังสือ ใบงาน 

3.83 

20. ครูมีการวัด ประเมินผลการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ด้วยวิธีการหลากหลาย 
นอกเหนือจากการทดสอบด้วยข้อสอบ 

3.69 

21. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น 

3.78 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 

 
 



 17 

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามและ                                    
ความพึงพอใจเกี่ยวกับตนเอง ครู และสถานศึกษา 
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

1. นักเรียนสามารถฟังเรื่องราว เนื้อหาต่าง ๆ แล้วสามารถเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

2. นักเรียนสามารถคิดเลข ค านวณต่างๆ เช่น การใช้เงินใน
ชีวิตประจ าวันได้

3. นักเรียนใคร่ครวญ ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ลงไป

4. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก เช่น เสนอความเห็นตั้ง
ค าถาม

5. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

6. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูล
ในการเรียนได้

7. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

8. นักเรียนมีผลการทดสอบความรู้หรอืผลสอบระดับชาติ (O-
NET) อยู่ในเกณฑ์ดี

9. นักเรียน ระดับ ม.3 และ ม.6 สามารถสอบเข้าเรียนตอ่ใน
สถาบันต่างๆได้

10. นักเรียนประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรยีน

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับตนเอง ครู และสถานศึกษา 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

11. นักเรียนมีความรักเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูบา
อาจารย์

12. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความ
สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่อย่างเพียงพอ มุ่งมั่นในการ…

13. นักเรียนรักท้องถิ่นและความเป็นไทย และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง  …

14. นักเรียนแสดงความคิดเหน็อย่างสุภาพและรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

15. นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท การแต่งกาย การพูด 
ศาสนาและพิธีกรรม

16. นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

17. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา เช่น การ
ท าความสะอาด การช่วยเหลือครูหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น

18. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนรว่มในการเรยีน การ
ประเมินผลงาน ผลการเรียน

19. ครูใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ของจริงจากธรรมชาติ 
รูปภาพ อินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากใบความรู้ หนังสือ ใบงาน

20. ครูมีการวัด ประเมินผลการเรยีนเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม ด้วยวิธีการหลากหลาย นอกเหนือจากการทดสอบด้วย…

21. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับตนเอง ครู และสถานศึกษา 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบของการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 
1. นักเรียนสามารถฟังเรื่องราว เนื้อหาต่างๆ แล้วสามารถเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 3.83 
2. นักเรียนใคร่ครวญ ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3.86 
3. นักเรียนกล้าพูด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ 3.74 
4. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลได้ 4.42 
5. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 3.64 
6. นักเรียนมีผลการทดสอบความรู้หรือผลสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ดี 3.34 
7. นักเรียน ระดับ ม.3 และ ม.6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันต่างๆได้ 3.67 
8. นักเรียนพูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ นอบน้อม 3.86 
9. นักเรียนช่วยเหลืองานบ้าน โดยไม่ต้องบอกหรือขอความช่วยเหลือ 3.51 
10. นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดี เชื่อฟังบิดามารดา 3.94 
11. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่อย่าง
เพียงพอ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

3.93 

12. นักเรียนได้เข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่น ศาสนาที่ตนนับถือ สามารถสื่อสารความเป็นภูเก็ตได้ 3.68 
13. นักเรียนสนใจในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในชุมชนเช่น ผู้รู้ หอ้งสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 

3.53 

14. นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.93 
15. นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท การแต่งกาย ภาษาพูด ศาสนาและพิธีกรรม 4.00 
16. นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 3.27 
17. นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือ หรือ มีส่วนร่วมกิจกรรมภายในชุมชน 3.32 
18. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดปรัชญาเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

3.45 

19. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ พัฒนาโรงเรียน และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3.49 

20. โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน ครู และการด าเนินงานต่าง ๆ                
ของโรงเรียน 

3.78 

21. โรงเรียนจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ปกครอง กับ ครู เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเช่น กิจกรรม 
Classroom Meeting การแนะแนวการศึกษาต่อ 

3.55 

22. โรงเรียนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน                 
ให้ความรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน และผลงานของ
โรงเรียน 

3.60 
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องค์ประกอบของการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 
23. โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 3.88 
24. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พอเพียงกับความต้องการและ                 
จ านวนนักเรียน 

3.74 

25. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีร่มรื่น 4.04 
26. โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า ที่สะอาดเพียงพอต่อนักเรียน 3.62 
27. โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาด สะดวกสบาย  เพียงพอ ราคาเหมาะสม 3.81 
28. โรงเรียนมีร้านค้าสหกรณ์ที่สะอาด สะดวกสบาย  เพียงพอ ราคาเหมาะสม 3.84 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามและ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานศึกษา 
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

1. นักเรียนสามารถฟังเรื่องราว เนื้อหาต่างๆ แล้ว
สามารถเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

2. นักเรียนใคร่ครวญ ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง

3. นักเรียนกล้าพูด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ร่วมกับผู้ใหญ่

4. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลได้

5. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

6. นักเรียนมีผลการทดสอบความรู้หรอืผลสอบ
ระดับชาติ (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ดี

7. นักเรียน ระดับ ม.3 และ ม.6 สามารถสอบเข้าเรียน
ต่อในสถาบันต่างๆได้

8. นักเรียนพูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทต่อผู้ใหญด่้วย
ความเคารพ นอบน้อม

9. นักเรียนช่วยเหลืองานบ้าน โดยไม่ต้องบอกหรือขอ
ความช่วยเหลือ

10. นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดี เชื่อฟังบิดา
มารดา

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

11. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี
ความสุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่อย่างเพียงพอ มุ่งมั่น

ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

12. นักเรียนได้เข้าร่วมประเพณขีองท้องถิ่น ศาสนาท่ีตน
นับถือ สามารถสื่อสารความเปน็ภูเก็ตได้

13. นักเรียนสนใจในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้
ต่าง ๆ ภายในชุมชนเช่น ผู้รู้ ห้องสมุดประชาชน 

พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

14. นักเรียนแสดงความคิดเหน็อย่างสุภาพและรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น

15. นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท การแต่งกาย 
ภาษาพูด ศาสนาและพิธีกรรม

16. นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

17. นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือ หรือ มีส่วนร่วมกิจกรรม
ภายในชุมชน

18. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ก าหนดปรัชญาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน

19. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน

20. โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
นักเรียน ครู และการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

21. โรงเรียนจัดให้มีการพบปะระหว่างผูป้กครอง กับ ครู 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่น กิจกรรม Classroom Meeting 

การแนะแนวการศึกษาต่อ

22. โรงเรียนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน ให้ความรู้ จัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรูข้อง…

23. โรงเรียนมีการรายงานผลการเรยีนและพฤติกรรม
นักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

24. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย พอเพียงกับความต้องการและจ านวนนักเรียน

25. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่รม่รื่น

26. โรงเรียนมีอาคารเรยีน ห้องเรียน ห้องน้ า ที่สะอาด
เพียงพอต่อนักเรียน

27. โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาด สะดวกสบาย  เพียงพอ 
ราคาเหมาะสม

28. โรงเรียนมีร้านค้าสหกรณท์ี่สะอาด สะดวกสบาย  
เพียงพอ ราคาเหมาะสม

แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยภาพรวมของโรงเรียนครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็นของครู นักเรียน  และ

ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสตรีภูเก็ต  เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2564  เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนให้ดีขึ้น       
การจัดท าแผนงาน/โครงการของโรงเรียนจะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ตรงความต้ องการและ                           
ความเป็นจริง  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นการวิจัย  โดยการจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนผู้ใช้บริการ 
คือ ผู้ปกครองและนักเรียน  โดยสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานในปีการศึกษา  2564  น าผลการวิจัย                    
มาวิเคราะห์  โดยการหาค่าเฉลี่ย  สรุปผลแล้วเผยแพร่ให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม  หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ
และหัวหน้าระดับชั้นเรียน 

ผลการวิจัย   จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

1. ความคิดเห็นของครู 
 ภาพรวมเก่ียวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี   

              แต่มีบางรายการที่ ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน  ดังรายการต่อไปนี้ 
1. ควรมีระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและสัญญาณ wifi ที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากร               

ในโรงเรียน 
3. จัดให้มีสวัสดิการภายในบริการแก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
4. มีการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานแบบกัลยาณมิตร 
5. ควรเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

 ภาพรวมเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี                   
ควรด ารงรักษาไว้  ดังตัวอย่างรายการต่อไปนี้ 

1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารได้ 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. การเบิกจ่ายเงินมีการก าหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ  ที่ ชัดเจนและ                       

ยึดตามระเบียบของทางราชการ 
4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมได้ 
5. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. โรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองให้ความร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการคิดและปฏิบัติจริง และน าไปประยุกต์ ใช้ ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
8. วัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับตนเอง ครู และสถานศึกษา 
 ภาพรวมเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี   

              แต่มีบางรายการที่ ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน  ดังรายการต่อไปนี้ 
1.  นักเรียนมีผลการทดสอบความรู้หรือผลสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ด ี
2.  นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
3.  นักเรียนมีความกล้าแสดงออก เช่น เสนอความเห็นตั้งค าถาม 
4.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับจิตอาสา เช่น การท าความสะอาด                 
    การช่วยเหลือครูหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น 
5.  นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 ภาพรวมเกี่ยวกับความคิดเห็นของของนักเรียนโรงเรียนสตรีภู เก็ต ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ดี ควรด ารงรักษาไว้  ดังตัวอย่างรายการต่อไปนี้ 

        1.  นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
        2.  นักเรียนมีความรักเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 
        3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
        4.  นักเรียนประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
        5.  นักเรียนใคร่ครวญ ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป 
  6.  นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท การแต่งกาย การพูด ศาสนาและพิธีกรรม 
 

3. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 ภาพรวมเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต  เกี่ยวกับสถานศึกษา   

                ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี แต่มีบางรายการที ่ ควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น มีดังนี้ 
1. นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือ หรือ มีส่วนร่วมกิจกรรมภายในชุมชน 
3. นักเรียนมีผลการทดสอบความรู้หรือผลสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ด ี
4. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดปรัชญา

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ พัฒนาโรงเรียน และ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ภาพรวมเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต เกี่ยวกับสถานศึกษา   

      ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี    ควรด ารงรักษาไว้  ดังตัวอย่างรายการต่อไปนี้ 
1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลได้ 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่น 
3. นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดี เชื่อฟังบิดามารดา 
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4. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                   
อยู่อย่างเพียงพอ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

5. นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
ข้อเสนอแนะ    
 ผลการวิ เคราะห์ การจัดการเรียนการสอนของโรง เรียนสตรีภู เก็ตในภาพรวมอยู่ ในระดับ  ดี                         
ความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง อยู่ในระดับ ดี  แสดงถึงการมองภาพรวมของครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการด ารงระบบการปฏิบัติงานต่ อไป                    
เพ่ือให้ภาพรวมในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต มีการพัฒนาและ                
อยู่ในความนิยมของสังคมและชุมชน 
 

**************************************** 


