
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

___________________________________________________________ 

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ตอนท่ี 3  เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

โปรดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และตอบให้ครบทุกข้อ เพราะ

ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนมหา

ภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซึ่งการตอบ

แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและจะไม่กระทบต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด เพราะการ

วิเคราะห์ข้อมูลจะปรากฏผลเป็นภาพรวมเท่านั้นผู้วิจัยขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 

 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 
1.  เพศ       ชาย     หญิง 
2.  อาย ุ   ไม่เกิน 30 ปี    31 – 45 ปี 

  46 ปีขึ้นไป    
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
คำช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยมีน้ำหนักคะแนน 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน 5  หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ข้อ
ท่ี 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการบริหารงาน
ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านวิชาการ 
1 หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน      
2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนได้

เหมาะสม 
     

3  ส่ือการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
4  โรงเรียนให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
     

5 นักเรียนมีการพฒันาท่ีดีขึ้นหลังจากเรียนจบ      

ต่อด้านหลัง......... 



 

ข้อ
ท่ี 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6 การให้การบ้านแก่นักเรียนมีความเหมาะสม      
7 การตรวจแก้ 0 ร มส ของนักเรียนมีความถูกต้อง      
8 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความต่อเนือ่ง      
9 มีการจัดซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง      
10 มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ      

ด้านครูผู้สอน 
11 ครูมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์       
12 ครูดูแลความประพฤตินักเรียนท่ีอย่างเต็มท่ี      
13 ครูมีความเสียสละ      
14 ครูมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู      
15 ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      
16 ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง      
17 ครูมีความสามารถในการบริหารจัดการนักเรียนได้      
18 ครูแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย       
19 ครูสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง      
20  ครูมีความพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา

นักเรียน 
     

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน 
21 สภาพอาคารมีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย      
22 โรงเรียนมีพืน้ท่ีเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ      
23 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย      
24 ห้องเรียนได้มาตรฐานมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอน 
     

ต่อด้านหลัง......... 



ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

25 บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย      
26 มีการดูแลห้องน้ำของนักเรียนให้สะอาดและ

ปลอดภัย 
     

27 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์      
ด้านพฤติกรรมนักเรียน 
28 นักเรียนมีความสุภาพเรียบร้อย      
29 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อครู      
30 นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
31 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน      
32 นักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี      
33 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน      
34 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก      
35 นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี      
36 นักเรียนมีความสามัคคีและทำงานร่วมกันได้      
37 นักเรียนมส่วนร่วมในการสร้างช่ือเสียงให้แก่

โรงเรียน 
     

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
38 ผู้บริหารและครุยอมรับคำติชมของผู้ปกครอง      
39 ครูและผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน      
40 โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     

41 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของ
นักเรียน 

     

42 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีอย่างต่อเนื่อง      
43 ผู้ปกครองได้มีโอกาสชมผลงานหรือนิทรรศการ 

 
 
 
 

     



 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. ......................................

.................................................................................................................................................... ...............

.................................................................................................................... ...............................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 ของนักเรียน      
44 ผู้บริหารและครูมีความยินดีให้บริการ อำนวยความ

สะดวกในการติดต่อต่าง ๆ 
     

45 ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน      
46 โรงเรียนยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อ

ปรับปรุง 
     

47 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย และประชุมผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง 

     

ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



สรุปความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ได้ดังนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 285 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง โดยอยู่ช่วงอายุ 31 -45 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 46 ปีขึ้นไป 

2. ผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถัมภ์ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านวิชาการ ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน และด้านพฤติกรรม

นักเรียน เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้าน มีดังนี้ 

2.1 ด้านวิชาการ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  ด้านวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ การให้การบ้านแก่นักเรียนมีความเหมาะสม รองลงมา คือ หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีความเหมาะสมกับ

บริบทของชุมชน โรงเรียนให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนส่งเสริมการเรียนได้เหมาะสม ตามลำดับ  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น

หลังจากเรียนจบ  

        2.2 ด้านครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ด้านครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ด้านครูผู้สอน 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คือ ครูมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู รองลงมา คือ ครู

มีความเสียสละ ครูมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ และครูสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

ตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ ครูมีความสามารถในการบริหารจัดการนักเรียนได้  

2.3 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองโรงเรียน

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความ



พึงพอใจต่อการจัดการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ด้านสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน

โรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คือ มีการดูแลห้องน้ำของนักเรียนให้สะอาดและ

ปลอดภัย รองลงมา คือ  สภาพอาคารมีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความ

เหมาะสม ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย  

2.4 ด้านพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง

อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการ

บริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน รองลงมา 

คือ นักเรียนมีความสามัคคีและทำงานร่วมกันได้  นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี  และ

นักเรียนมีความสุภาพเรียบร้อย ตามลำดับ  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี 

 2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองโรงเรียน

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความ

พึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหาภาพกระจาด

ทองอุปถัมภ์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง

เพื่อปรับปรุง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง ผู้บริหารและครู

ยอมรับคำติชมของผู้ปกครอง  และผู้บริหารและครูมีความยินดีให้บริการ อำนวยความสะดวกในการติดต่อ

ต่างๆ ตามลำดับ  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน 


