
 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

ประจำปีการศึกษา 2564 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

***************************************************** 
คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนโคราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
  เป็นแบบปลายปิด เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของ 
  โรงเรียนโคราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครราชสีมา  
  ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 โปรดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และตอบให้ครบทุกข้อ  
เพราะข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 
โคราชพิทยาคม สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครราชสีมา ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้  
จะถือเป็นความลับและจะไม่กระทบต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด เพราะวิเคราะห์ข้อมูลจะปรากฏผล 
เป็นภาพรวมเท่านั้นทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 
     
 
                 
                 โรงเรียนโคราชพทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

ประจำปีการศึกษา 2564 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

***************************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ......... 
2. เพศ   ชาย    หญิง 
ส่วนท่ี 2 ความพึ่งพอใจของผู้ปกครองต่อกรบรหิารงานของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
คำช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเหน็ของผู้ปกครอง โดยมีนำ้หนักคะแนน 
ดังนี้ 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึ่งพอใจมาก 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2  หมายถงึ พึงพอใจน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สดุ 
 

ข้อท่ี 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการบริหารงาน 

ของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด  
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน 
กลาง  
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ด้านการบริหารจัดการ 
1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆของโรงเรียน      
2 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ      
3 ให้บริการผู้มาติดต่อดว้ยความเต็มใจ รวดเรว็ และเอาใจใส่      
4 บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ      

ด้านการบริหารงานบุคคล 
5 การสรรหาครูที่มีความรูค้วามสามารถดา้นการจดัการเรียนการ

สอน 
     

6 การพัฒนาคุณครูด้านการเรียนการสอน      
7 มีอัตรากำลังครูเพียงพอ      
8 ครูปฎิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็ม

เวลา) 
     

9 การดูแลเอาใจใส่และใหบ้ริการด้านตา่งๆของครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

       



ข้อท่ี 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการบริหารงาน 

ของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด  
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน 
กลาง  
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน 
10 สภาพอาคารมีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย      
11 โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมตา่งๆ      
12 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย      
13 ห้องเรียนได้มาตรฐานมบีรรยากาศเอื้อต่อการจดัการเรียนการ

สอน 
     

14 บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย      
15 มีการดูแลห้องน้ำของนักเรียนให้สะอาดและปลอดภัย      

ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
16 ผู้บริหารและครูยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อปรับปรุง      
17 ครูและผู้ปกครองรว่มกันแก้ปัญหาของนักเรียน      
18 ผู้ปกครองมีความภาคภูมใิจในสถานศึกษาของนักเรียน      
19 โรงเรียนมีความสร้างเครอืข่าย และประชุมผู้ปกครองอย่าง

ต่อเน่ือง 
     

20 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้ความรว่มมือกับชุมชน      
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
               ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

ประจำปีการศึกษา 2564 
***************************************************** 

 
 

ข้อท่ี ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการ
บริหารงานของโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
ของโรงเรียน 

4.23 0.77 มากที่สุด 

2 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 3.35 0.81 มาก 
3 ใหบ้ริการผู้มาติดต่อดว้ยความเต็มใจ รวดเรว็ และ 

เอาใจใส ่
4.13 0.80 มาก 

4 บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 3.21 0.70 ปานกลาง 
5 การสรรหาครูที่มีความรูค้วามสามารถดา้นการจดัการ

เรียนการสอน 
3.42 0.72 มาก 

6 การพัฒนาคุณครูด้านการเรียนการสอน 4.20 0.78 มาก 
7 มีอัตรากำลังครูเพียงพอ 3.38 0.77 ปานกลาง 
8 ครูปฎิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ  

(ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา) 
3.52 0.74 มาก 

9 การดูแลเอาใจใส่และใหบ้ริการด้านตา่งๆของครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.19 0.79 มาก 

10 สภาพอาคารมีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย 3.64 0.74 มาก 
11 โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมตา่งๆ 4.35 0.74 มากที่สุด 
12 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย 4.16 0.75 มาก 
13 ห้องเรียนได้มาตรฐานมบีรรยากาศเอื้อต่อการจดัการ

เรียนการสอน 
4.23 0.77 มาก 

14 บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย 3.85 0.73 มาก 
15 มีการดูแลห้องน้ำของนักเรียนให้สะอาดและปลอดภัย 3.28 0.78 ปานกลาง 
16 ผู้บริหารและครูยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 

เพื่อปรับปรุง 
4.36 0.74 มากที่สุด 

17 ครูและผู้ปกครองรว่มกันแก้ปัญหาของนักเรียน 4.13 0.79 มาก 
18 ผู้ปกครองมีความภาคภูมใิจในสถานศึกษาของนักเรียน 4.06 0.71 มาก 
19 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย และประชุมผู้ปกครอง

อย่างต่อเน่ือง 
4.27 0.75 มากที่สุด 

20 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้ความรว่มมือกับชุมชน 4.16 0.74 มาก 
เฉลี่ย 3.91 0.76 มาก 



จากตาราง สรุปได้ว่า 
 โดยภาพรวม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนโคราชพิทยาคม  
ประจำปีการศกึษา 2564 อยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 
 เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบว่า ผู้ปกครองมคีวามพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่  
โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมตา่งๆ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 รองลงมา โรงเรียนมีการสร้าง
เครือข่าย และประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง มคี่าเฉลี่ย 4.27 และอันดบัสุดท้าย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลตา่งๆของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - 

 
 

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


