
 

 

 

 

 

 

สรุปแบบสอบถาม 

เรื่อง 

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ต่อการบริหารและจัดการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



ค าน า 

 การจัดการศึกษาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้ด าเนินการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้ท่ีให้การสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงาน
ต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกช่วงช้ัน
ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อปรึกษาหารือ ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบท่ีควรทราบ การปฏิบัติตนของครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา 
โรงเรียนทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา และได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี 
ทางโรงเรียนจะน าข้อมูลและข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป 

 

       นายอภิรัฐร์  รอดเกิด 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  

ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

อายุ  ต่ ากว่า 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 ปีข้ึนไป 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 

     

2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ       
3. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอา
ใจใส่ 

     

4. บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดราชการ      
ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. การสรรหาครูท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     

2. การพัฒนาคุณครูด้านการเรียนการสอน      
3. มีอัตราก าลังครูเพียงพอ      
4. ครูปฏิบัติหน้าท่ีการสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา / 
สอนเต็มเวลา) 

     

5. การดูแลเอาใจใส่และให้บริหารด้านต่าง ๆ ของครูและ
บุคลากรทางศึกษา 

     

 

 

 



 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลายเช่นห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     

2. ส่งแสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

     

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

     

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

     

5.มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

     

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องตามความสามารถของนักเรียน 

     

2. แนะแนวให้ค าปรึกษา ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความ
ถนัดการศึกษาต่อ การพัฒนาตนเอง 

     

3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

     

4. พานักเรียนไปแหล่งเรียนรูน้อกสถานท่ี      
 

3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 

 

 



สรุปแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  

ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

วันที่    พฤษภาคม 2563 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

เพศ 

 เพศชาย ร้อยละ 15.52  

 เพศหญิง ร้อยละ 84.48 

อาย ุ ต่ ากว่า 30 ปีร้อยละ 17.54   31 – 40 ปีร้อยละ 43.86   

41 – 50 ปี ร้อยละ 29.28  51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 8.77 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 
3.53 

 
มาก 

2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  3.57 มาก 

3. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 3.69 มาก 

4. บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดราชการ 3.61 มาก 

เฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ 3.60 มาก 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. การสรรหาครูท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
3.70 

 

2. การพัฒนาคุณครูด้านการเรียนการสอน 3.80  
3. มีอัตราก าลังครูเพียงพอ 3.71  
4. ครูปฏิบัติหน้าท่ีการสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา / สอนเต็ม
เวลา) 

3.94  

5. การดูแลเอาใจใส่และให้บริหารด้านต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทาง
ศึกษา 

3.13  

เฉลี่ยด้านบุคลากร 3.66 มาก 

 



 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 
เฉลี่ย แปลความหมาย 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลายเช่นห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
3.76 

 
มาก 

2. ส่งแสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

3.81 มาก 

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

3.61 มาก 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

3.64 มาก 

5.มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.75 มาก 

เฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.69 มาก 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องตามความสามารถของนักเรียน 

 
3.67 

 
มาก 

2. แนะแนวให้ค าปรึกษา ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความ
ถนัดการศึกษาต่อ การพัฒนาตนเอง 

3.53 มาก 

3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

3.58 มาก 

4. พานักเรียนไปแหล่งเรียนรูน้อกสถานท่ี 3.73 มาก 

เฉลี่ยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.63 มาก 
เฉลี่ยทุกด้าน 3.64 มาก 

 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีรับบริการจากโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 ด้านการบริหารจัดการ   ความพึงพอใจเฉล่ีย 3.60 อยู่ในระดับ มาก 
 ด้านบุคลากร    ความพึงพอใจเฉล่ีย 3.66 อยู่ในระดับ มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเฉล่ีย 3.69 อยู่ในระดับ มาก 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ความพึงพอใจเฉล่ีย 3.60 อยู่ในระดับ มาก 

 ความพึงพอใจท้ัง 4 ด้าน    เฉล่ีย    3.64 อยู่ในระดับ มาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงเรื่องขยะ 
2. การจัดหาน้ าด่ืมส าหรับนักเรียน 


