
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานท่ี และด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานท้ัง 4 ด้าน 
 ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีท้ังหมด 20 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งระดับความพึง
พอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ  
  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 
 ขอความกรุณาท่านอ่านข้อค าถาม และท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างของแต่ละข้อท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียวและโปรดท าให้ครบท้ัง 20 ข้อ 
 3. ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 
โดยรวม ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใด ทางโรงเรียนจะสงวนค าตอบของท่านไว้เป็นความลับ ไม่
น ามาเปิดเผยและจะน ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวันออก) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ผู้ปกครองด้วยดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ   ชาย   หญิง 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในระดับช้ันใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ปฐมวัย (อ.2 – อ.3)    ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) 
    ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
 
 
 
 



ตอนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกับความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน      
2. โรงเรียนจัดหาส่ือการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้      
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและประเมินผลงานของนักเรียน      
4. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

5. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน      
6. ครูมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน      
7. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

     

8. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน      
9. ครูมีความกระตือรือร้นและต้ังใจท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา      
10. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์      
11. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ าท่ีเพียงพอกับนักเรียน      
12. มีสนามกีฬาและสถานท่ีพักผ่อนกว้างขวาง เพียงพอกับจ านวนนกัเรียน      
13. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

14. มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีเพียงพอกับจ านวนของนักเรียน 

     

15. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

16. โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองท่ีมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน      
17. โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

18. โรงเรียนจัดประชุม ช้ีแจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

     

19. โรงเรียนและบุคลากรทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 

     

20. โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุง
การบริหารงานของโรงเรียน 

     



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียน 
ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เพศชาย  ร้อยละ 16.52  เพศหญิง  ร้อยละ 83.48 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
1. โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 3.88 มาก 
2. โรงเรียนจัดหาส่ือการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.96 มาก 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและประเมินผลงานของนักเรียน 3.95 มาก 
4. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.95 มาก 

5. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน 4.18 มาก 
6. ครูมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน 4.08 มาก 
7. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 4.45 มาก 
8. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน 4.04 มาก 
9. ครูมีความกระตือรือร้นและต้ังใจท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา 3.83 มาก 
10. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 3.92 มาก 
11. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ าท่ีเพียงพอกับนักเรียน 3.87 มาก 
12. มีสนามกีฬาและสถานท่ีพักผ่อนกว้างขวาง เพียงพอกับจ านวนนกัเรียน 3.89 มาก 
13. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 3.81 มาก 
14. มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีเพียงพอกับจ านวนของนักเรียน 

3.81 มาก 

15. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 3.96 มาก 
16. โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองท่ีมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 4.00 มาก 
17. โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 3.95 มาก 
18. โรงเรียนจัดประชุม ช้ีแจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง 

4.00 มาก 

19. โรงเรียนและบุคลากรทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 

3.95 มาก 

20. โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุงการ
บริหารงานของโรงเรียน 

3.96 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.97 มาก 



 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พฒันาการภาค
ตะวันออก) โดยรวมท่ีค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับ มาก ประเด็นท่ีผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 
อันดับแรก คือ ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45  
รองลงมา ประเด็นเรื่องของการรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 และครูมีความ
ยุติธรรม ไม่ล าเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.08   


