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ความพึงพอใจของผูปกครอง 
ตอการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนปลองวิทยาคม 

ปการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปลองวิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เขต 36 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



คำนำ 
การจัดการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 โรงเรียนปลองวิทยาคม ไดดำเนินการบริหารจัดการโดยมี

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผูปกครองและผูท่ีใหการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ เพ่ือให
การดำเนินงานตาง ๆ ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนทุกชวง
ชั้นกอนเปดภาคเรียน เพ่ือปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กฎระเบยีบท่ีควรทราบ การปฏิบัติตนของคร ูนักเรียน
และผูปกครอง ตลอดจนการขอความรวมมือจากผูปกครองชวยเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา โรงเรียนทุกๆ ดาน 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาประสบผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

ในการประชุมผูปกครองนักเรียนทางโรงเรียนไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรียนปลองวิทยาคม และไดรับความรวมมือจากทานผูปกครอง เปนอยางดี ทางโรงเรียนจะนำ
ขอมูลและขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงแกไข และพัฒนาใหดียิ่งข้ึน หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกทาน
ในโอกาสตอไป  

 
 

นายไกร     ธรรมากาศ 
ผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนปลองวิทยาคม สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เขต 36 

**************************************************************************** 
โปรดใหขอมูลโดยกาเครื่องหมาย  √ ลงในชองท่ีตรงคาตอบท่ีทานเลือก  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง  

2) อาย ุ  ( ) ต่ำกวา 30 ป   ( ) 31 – 40 ป   ( ) 41 – 50 ป   ( ) 51 ปข้ึนไป  

3) อาชีพ  ( ) รับจางท่ัวไป  ( ) รับราชการ   ( ) พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ   

( ) เกษตรกร ( ) อ่ืนๆ…………..…  

4) ทานเปนผูปกครองนักเรียน  ( ) มัธยมศึกษาตอนตน   ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 

ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

    

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจำนวนนักเรียน      
3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส      
4. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ      
ดานบุคลากร  
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนคร ู 

    

2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม      
3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ      
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ำเสมอทุกคน      
5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง      
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ท่ีหลากหลายเชนหองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

    

2. สงเสริมผูเรียนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม      
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

    

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัด  
การเรียนการสอน  

    

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับ  
หลักสูตรสถานศึกษา  
 

    



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน  

    

2. แนะแนวใหคำปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด 
การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง  

    

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

    

4. พานักเรียนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี      
5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ      
6. จัดกิจกรรมวันสำคัญ เชนวันแม วันอาลาสถาบัน      
ดานอาคารสถานท่ี  
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย  

    

2. ถนนภายในโรงเรียนสะดวกปลอดภัย      
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ำดื่มสะอาดเพียงพอ      
4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางด ี     
5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ      
6. มีหองน้ำ หองสวม สะอาด เพียงพอ      

           
3. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนปลองวิทยาคม สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เขต 36 

**************************************************************************** 
โปรดใหขอมูลโดยกาเครื่องหมาย  √ ลงในชองท่ีตรงคาตอบท่ีทานเลือก  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ   เพศชายรอยละ  23.15   เพศหญิงรอยละ  76.85  

2) อาย ุ  อายตุ่ำกวา 30 ป รอยละ 7.21  อาย3ุ1 – 40 ป รอยละ  48.36  

อาย4ุ1 – 50 ป  รอยละ 28.51  อาย5ุ1 ปข้ึนไป รอยละ 15.92 

3) อาชีพ  รับจางท่ัวไปรอยละ  16.68   รับราชการรอยละ  12.44  

พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจรอยละ 6.32  เกษตรกรรอยละ 56.55 

อ่ืนๆรอยละ  8.01 

4) ทานเปนผูปกครองนักเรียน  มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 50  มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 50 

 
2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉล่ีย แปลความหมาย 
ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

 
3.50 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  3.12 พึงพอใจมาก 
3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  3.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ  3.85 พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉล่ียดานการบริหารจัดการ 3.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานบุคลากร  
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนคร ู 

 
3.74 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม  3.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ  3.24 พึงพอใจมาก 
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ำเสมอทุกคน  3.22 พึงพอใจมาก 
5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง  3.30 พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉล่ียดานบุคลากร 3.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ท่ีหลากหลายเชนหองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 
3.28 

 
พึงพอใจมาก 

2. สงเสริมผูเรียนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  3.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉล่ีย แปลความหมาย 
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดของผูเรียน  

3.24 พึงพอใจมาก 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  3.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  3.21 พึงพอใจมาก 

เฉล่ียดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.34 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่องตาม
ความสามารถของนักเรียน  

 
2.97 

 
พึงพอใจมาก 

2. แนะแนวใหคำปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด การศึกษาตอและ
การพัฒนาตนเอง  

3.09 พึงพอใจมาก 

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

3.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. พานักเรียนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี  3.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  3.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 
6. จัดกิจกรรมวันสำคัญ เชนวันแม วันปจฉิมนิเทศ วันสำคัญทางศาสนา  3.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉล่ียดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานอาคารสถานท่ี  
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย  

 
3.76 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ถนนภายในโรงเรียนสะดวกปลอดภัย  3.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ำดื่มสะอาดเพียงพอ  3.84 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางด ี 3.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ  3.04 พึงพอใจมาก 
6. มีหองน้ำ หองสวม สะอาด เพียงพอ  3.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉล่ียดานอาคารสถานท่ี 3.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 
เกณฑการแปลผล 

3.26 - 4.00  หมายความวา พึงพอใจมากท่ีสุด 

           2.51 - 3.25 หมายความวา พึงพอใจมาก 

           1.76 - 2.50 หมายความวา พึงพอใจปานกลาง 

           1.00 - 1.75  หมายความวา พึงพอใจนอย 

 

 

 

 



 
 จากตารางพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีรับบริการจากโรงเรียนปลองวิทยาคม  
ดานอาคารสถานท่ี ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.53 อยูในระดับมากที่สุด  ดานการบริหารจัดการ ความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 3.52 อยูในระดับมากที่สุด ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.43 อยูในระดับมากที่สุด 
ดานบุคลากรความพึงพอใจเฉลี่ย 3.38 อยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.34 อยูในระดับมากมากท่ีสุด ความพึงพอใจท้ัง 5 ดานเฉลี่ย 3.44  อยูในระดับมากท่ีสุด  
 

 
 


