
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล ปีการศึกษา 2562 

****************************  
1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม.6 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวนห้องละ 7 คน รวม 
42 คน  
2.ระยะเวลาดาเนินการ  
ปีการศึกษา 2562  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนเขาดินประชานุกูลปีการศึกษา 
2562  
4. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน  
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการด าเนินงานในระดับมากที่สุด  
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการด าเนินงานในระดับมาก  
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการด าเนินงานในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการด าเนินงานในระดับน้อย  
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อสภาพการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด  
 
เกณฑ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ (แหล่งที่มา บุญชม ศรีสะอาด 2532 : 111)  
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนลเขาดินประชานุกูล คือ 
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนประชานุกูล ประจ าปีการศึกษา 
2562 มีผลการประเมินต่อไปนี้  
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ อายุ(ปี) 
การศึกษาต่ า

กว่า ม.3 
การศึกษาต่ า

กว่าอนุปริญญา 
การศึกษา
ปริญญาตรี 

การศึกษาสูง
กว่าปริญญา

ตรี 

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ร้อยละ 

ชาย น้อยกว่า 20       



20 – 30  4   4 9.52 
31 – 40  8 1  9 21.42 
41 – 50  3   3 7.14 
51 – 60 2 1   3 7.14 

มากกว่า 60 
 

2    2 4.76 

หญิง 

น้อยกว่า 20       
20 – 30  6   6 14.28 
31 – 40  7 1  8 19.04 
41 – 50  3   3 7.14 
51 – 60 2 1   3 7.14 

มากกว่า 60 1    1 2.38 
รวม 7 33 2  42 100 

 
ตอนที่ 2 จ านวนผู้ปกครองที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ(จ านวนคน) 

รวม 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง
วิทยาศาสตร์หรือห้องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเพียงพอกับจ านวนของนักเรียน  

 38 4    42  

2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องน้าที่
เพียงพอกับ จ านวนนักเรียน  

34 8    42  

3.โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนใน
แต่ละด้าน เช่น ระบบประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  

39 3    42  

4.โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มา
ติดต่อราชการ กับทางโรงเรียน  

40     42  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ(จ านวนคน) รวม 

หมาย
เหตุ 

5 4 3 2 1 42  

5.โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงให้ความรู้ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง  

40 2    42  

6.โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วม
กิจกรรม ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

42     42  

7.โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

35 7    42  



8.โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

36 6    42  

9.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เป็น ประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  

38 4    42  

10.โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานของ
โรงเรียน  

35 7    42  

11.ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  40     42  
12.ครูมีกระบวนการสอนก้าวหน้าและทันต่อ
เหตุการณ์  

38 4    42  

13.ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาระการเรียนรู้
ที่สอน  

42     42  

14.ครูมีสื่อการสอนและการเตรียมตัวก่อนการสอนทุก
ครั้ง  

36 6    42  

15.ครูมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ให้ความเสมอภาค
กับนักเรียนทุกคน  

35 7    42  

16.ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาและให้ค าตอบ
อย่างเหมาะสม  

35 7    42  

17.ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือ
นักเรียนเมื่อมีปัญหา  

38 4    42  

18.ครูที่ปรึกษาสามารถจัดการระบบภายในชั้นเรียนได้
อย่าง เหมาะสมและทั่วถึง  

 38 4    
42 

 

19.ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนอย่าง สม่ าเสมอและต่อเนื่องเมื่อนักเรียนเกิด
ปัญหาด้านต่าง ๆ  

 34 8    
42 

 

20.ครูที่ปรึกษามีการจัดสภาพห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม  

38  4    
42 

 

 
จากตารางพบว่า ผู้ปกครองจานวน 42 คน ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานแยกเป็นรายข้อ ดังนี้  
1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ หรือ
ห้องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนเพียงพอกับจานวนของนักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
จ านวน 38 คน และระดับมาก จ านวน 4 คน  
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องน้าที่เพียงพอกับจานวนนักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 34 คน ระดับมาก จ านวน 8 คน  
3. โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในแต่ละด้าน เช่น ระบบประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 39 คน ระดับมาก จ านวน 3 คน  



4. โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด จ านวน 40 คน ระดับ และระดับมาก จ านวน 2 คน 
5. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 40 คน และระดับมาก จ านวน 2 คน  
6. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรม ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด จ านวน 42 คน   
7. โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จ านวน 
36 คน ระดับมาก จ านวน 7 คน  
8. โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 38 คน ระดับมาก จ านวน 4 คน  
9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็น ประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 38 คน ระดับมาก จ านวน 4 คน  
10. โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 35 คน ระดับมาก จ านวน 7 คน  
11. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 40 คน และ
ระดับมาก จ านวน 2 คน  
12. ครูมีกระบวนการสอนก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 38 คน 
ระดับมาก จานวน 4 คน   
13. ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาระการเรียนรู้ที่สอน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จ านวน 42 คน 
และระดับมาก จานวน 3 คน  
14. ครูมีสื่อการสอนและการเตรียมตัวก่อนการสอนทุกครั้ง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 44 คน 
และระดับมาก จานวน 26 คน  
15. ครูมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จ า 
นวน 35 คน ระดับมาก จ านวน 7 คน  
16. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาและให้ค าตอบอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 
35 คน ระดับมาก จ านวน 7 คน  
17. ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
จ านวน 38 คน ระดับมาก จ านวน 4 คน  
18. ครูที่ปรึกษาสามารถจัดการระบบภายในชั้นเรียนได้อย่าง เหมาะสมและท่ัวถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด จ านวน 38 คน ระดับมาก จ านวน 4 คน  
19. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่าง สม่ าเสมอและต่อเนื่องเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาด้านต่าง 
ๆ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จานวน 34 คน ระดับมาก จ านวน 8 คน   
20. ครูที่ปรึกษามีการจัดสภาพห้องเรียนอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 38 คน และ
ระดับมาก จ านวน 4 คน 
 
 
ตาราง สรุปภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน 



รายการประเมิน 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
 ค่าเฉลี่ย 

รายข้อ 
พึง

พอใจ 
5 4 3 2 1 

1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง
วิทยาศาสตร์ หรือห้อง อื่น ๆ ที่เก่ียวกับ การเรียนการ
สอนเพียงพอกับจานวนของนักเรียน 

90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องน้ าที่
เพียงพอกับ จ านวนนักเรียน 

83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

3.โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในแต่
ละด้าน เช่น ระบบประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 

83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

4.โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มา
ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 

85.71 4.38    4.78 
มาก
ที่สุด 

5.โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงให้ความรู้ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง 

90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

6.โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วม
กิจกรรม ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

7.โรงเรียนมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

8.โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

9.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

100     5 
มาก
ที่สุด 

10.โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานของ
โรงเรียน 

83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

11.ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

12.ครูมีกระบวนการสอนก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

13.ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาระการเรียนรู้ที่
สอน 

90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

14.ครูมีสื่อการสอนและการเตรียมตัวก่อนการสอนทุก
ครั้ง 

92.84 7.16    4.94 
มาก
ที่สุด 



15.ครูมีความยุติธรรม ไม่ลาเอียง ให้ความเสมอภาคกับ
นักเรียนทุกคน 

83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

16.ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาและให้คาตอบ
อย่างเหมาะสม 

83.33 7.64    4.83 
มาก
ที่สุด 

17.ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือ
นักเรียนเมื่อมีปัญหา 

90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

18.ครูที่ปรึกษาสามารถจัดการระบบภายในชั้นเรียนได้
อย่าง เหมาะสมและทั่วถึง 

90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

19.ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนอย่าง สม่ าเสมอและต่อเนื่องเมื่อนักเรียนเกิด
ปัญหาด้านต่าง ๆ 

80.95 19.05    4.93 
มาก
ที่สุด 

20.ครูที่ปรึกษามีการจัดสภาพห้องเรียนอย่างเหมาะสม 90.47 9.53    4.90 
มาก
ที่สุด 

 
จากตารางพบว่า ภาพรวมของผู้ปกครองที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานแยกเป็นรายข้อ ดังนี้  
1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ หรือ
ห้องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนของนักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 90.47 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.5 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.90 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด  
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องน้าที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 7.67 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.81 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด 
3. โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในแต่ละด้าน เช่น ระบบประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.85 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 7.14 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.92 
อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด  
4. โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด 
5. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.29 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 5.71 มีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจ 4.94 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
6. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรม ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.71 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.29 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.96 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด  
7. โรงเรียนมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 80 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.14 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.77 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
8. โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 6.47 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.67 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด  
9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็น ประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.86 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.86 และ มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.69 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด  



10. โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.43 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.43 และระดับพอใช้ คิด
เป็นร้อยละ 17.14 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.34 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสดุ 

11. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.14 
และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 12.86 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.87 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด  
12. ครูมีกระบวนการสอนก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
58.57 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 11.43 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.29 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
13. ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาระการเรียนรู้ที่สอน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
95.71 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.29 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.96 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
14. ครูมีสื่อการสอนและการเตรียมตัวก่อนการสอนทุกครั้ง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
92.84 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 7.16 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.94 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด  
15. ครูมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ดเป็น
ร้อยละ 83.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 487.64 และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
4.83 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด 
16. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาและให้ค าตอบอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 487.64 และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
4.83 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด 
17. ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 90.47 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.53 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.93 อยู่ในระดับพึงพอใจ มาก
ที่สุด 
18. ครูที่ปรึกษาสามารถจัดการระบบภายในชั้นเรียนได้อย่าง เหมาะสมและท่ัวถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.47 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.53 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.93 อยู่ในระดับพึงพอใจ 
มากที่สุด 
19. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่าง สม่ าเสมอและต่อเนื่องเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาด้านต่าง 
ๆ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.95 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 19.05 มีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจ 4.83 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด 
20. ครูที่ปรึกษามีการจัดสภาพห้องเรียนอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
90.47 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.53 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.93 อยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการงานโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ปี
การศึกษา 2562 จากผู้ประเมินทั้งหมด 42 คน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 89.86 ระดับมากมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ  10.14 นั่นคือค่าเฉลี่ยของระดับพึงพอใจ เท่ากับ 4.88 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
1. โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่นบริเวณทางเข้าโรงเรียน ฟุตบาท เป็นต้น  
2. ขอให้มีการเพ่ิมสื่อหรือช่องทางในการติดต่อและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้มากข้ึน เพ่ือช่วย
นักเรียนในด้านต่างๆ เช่นประสานความเข้าใจในเรื่องผลการเรียนของนักเรียน  
3. ให้ทางโรงเรียนปรับปรุงพัฒนาเรื่องของห้องน้า และปรับปรุงโรงอาหารให้มีสภาพดีกว่าเดิม  



4. ผู้ปกครองมีความประทับใจในการทุ่มเทในด้านเรียนการสอนของโรงเรียนในคาบสอนเสริมทุกวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวน
เรื่อง
ร้องเรีย
น  

ประเภท
เรื่อง
ร้องเรียน 

หมาย
เหตุ  การรับสินบน การจัดซื้อ

จัดจ้าง 
ผลประโยชน์
ทับซ้อน  

อ่ืน ๆ 

ตุลาคม  -  -  -  -  -  -  -  
พฤศจิกายน  -  -  -  -  -  -  -  
ธันวาคม  -  -  -  -  -  -  -  
มกราคม  -  -  -  -  -  -  -  



กุมภาพันธ์  -  -  -  -  -  -  -  
มีนาคม  -  -  -  -  -  -  -  
เมษายน  -  -  -  -  -  -  -  
พฤษภาคม  -  -  -  -  -  -  -  
มิถุนายน  -  -  -  -  -  -  -  

 


