
  



 
 
 

สรุปแบบสอบถาม 
เรื่อง 

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ต่อการบริหารและจัดการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



คำนำ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู ้ที ่ให้การสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ    
ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกช่วงชั้นก่อนเปิดภาคเรียน 
เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบที่ควรทราบ การปฏิบัติตนของครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
ตลอดจนการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา โรงเรียนทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การจัด
การศึกษาประสบผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา และได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ทางโรงเรียนจะนำ
ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุก
ท่านในโอกาสต่อไป  

 
 
 

นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

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

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  

เพศ  

ชาย  

หญิง  

อายุ   ต่ำกว่า 30 ปี   31 – 40 ปี   41 – 50 ปี   51 ปีขึ้นไป  

ตอนที ่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 และ
เอาใจใส่  

     

4. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดราชการ       

ด้านการบริหารงานบุคคล  
1. การสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

     

2. การพัฒนาคุณครูด้านการเรียนการสอน       

3. มีอัตรากำลังครูเพียงพอ       

4. ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา 
/ สอนเต็มเวลา)  

     

5. การดูแลเอาใจใส่และให้บริหารด้านต่าง ๆ ของครู
และบุคลากรทางศึกษา  

     



ประเด็นความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ  
5  

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลายเช่นห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     

2. ส่งแสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม  

     

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  

     

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน  

     

5.มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  

     

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องตามความสามารถของนักเรียน  

     

2. แนะแนวให้คำปรึกษา ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตาม
ความถนัดการศึกษาต่อ การพัฒนาตนเอง  

     

3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

     

4. พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่       

 

3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

             
             
             
              

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 



สรุปแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
****************************************************************************** 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
เพศ  

เพศชาย ร้อยละ 26.80  
เพศหญิง ร้อยละ 73.20  

อายุ ต่ำกว่า 30 ปีร้อยละ 32.10   31 – 40 ปีร้อยละ 41.10  
41 – 50 ปี ร้อยละ 19.60   51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 7.10 

ตอนที ่2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ  
ระดับความคิดเห็น  

เฉลี่ย แปลความหมาย 
ด้านการบริหารจัดการ  
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน  

 
4.25 

 
มากที่สุด 

2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  4.07 มากที่สุด 
3. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  4.27 มากที่สุด 
4. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดราชการ  4.25 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ 4.21 มากที่สุด 
ด้านการบริหารงานบุคคล  
1. การสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการ
สอน  

 
 

4.41 

 
 

มากที่สุด 
2. การพัฒนาคุณครูด้านการเรียนการสอน  4.14 มากที่สุด 
3. มีอัตรากำลังครูเพียงพอ  3.84 มาก 
4. ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา / สอนเต็ม
เวลา)  

 
4.27 

 
มากที่สุด 

5. การดูแลเอาใจใส่และให้บริหารด้านต่าง ๆ ของครูและบุคลากร
ทางศึกษา  

 
4.20 

 
มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านบุคลากร  4.17 มากที่สุด 
 

 
 
 



ประเด็นความพึงพอใจ  
ระดับความคิดเห็น  

เฉลี่ย แปลความหมาย 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลายเช่นห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 

4.13 

 
 

มากที่สุด 
2. ส่งแสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม  

 
4.16 

 
มากที่สุด 

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  

 
4.09 

 
มากที่สุด 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน  

 
4.00 

 
มากที่สุด 

5.มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

 
4.09 

 
มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  4.09 มากที่สุด 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องตามความสามารถของนักเรียน  

 
 

4.04 

 
 

มากที่สุด 
2. แนะแนวให้คำปรึกษา ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด
การศึกษาต่อ การพัฒนาตนเอง  

 
3.95 

 
มาก 

3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
4.18 

 
มากที่สุด 

4. พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  3.75 มากที่สุด 
เฉลี่ยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.98 มาก 

เฉลี่ยทุกด้าน 4.11 มากที่สุด 
 
จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่รับบริการจากโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  

ด้านการบริหารจัดการ    ความพึงพอใจเฉลี่ย  4.21 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ด้านบุคลากร     ความพึงพอใจเฉลี่ย  4.17 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ความพึงพอใจเฉลี่ย  3.98 อยู่ในระดับ มาก  
ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน    เฉลี่ย    4.11 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
    1. อยากให้จัดระบบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเปิด-ปิด ภาคเรียน และวันที่รับอาหารเสริม(นม) ให้ชัดเจนมากข้ึน 


