
 
 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ต่อการบริหาจัดการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านบุคลากร          
3. ด้านอาคารสถานที่ และ 4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงทั้ง 4 ด้านข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยรวม ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถาม
แต่ประการใดทางโรงเรียนจะสงวนคำตอบของท่านไว้เป็น ความลับไม่นำมาเปิดเผยและจะนำคะแนน ผลของ
ระดับความพึงพอใจ มาศึกษาเป็นแนวทางในการ เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด แล้วนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของทางโรงเรียน
ต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ    ทั้งนี้ทางโรงเรียน
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ดำเนินการ ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์การสอบถามชนิดแบบ       
มาตราส่วนประเมินค่า Rating ( Scale) 5 ระดับจำนวน 19 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก        
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
  มากที่สุด กำหนดให้ 5 คะแนน 
  มาก กำหนดให้ 4 คะแนน 
  ปานกลาง กำหนดให้ 3 คะแนน 
  น้อย กำหนดให้ 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด กำหนดให้ 1 คะแนน 
และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการแปลความมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น          
นำค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
  4.51 - 5.00 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  3.51 - 4.50 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
  2.51 - 3.50 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 



  1.51 - 2.50 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
  1.10 - 1.50 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 2) จุดเด่นของการให้บริการ สิ ่งที ่ควรปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการและข้อเสนอแนะอื ่นๆ
ดำเนินการนำเสนอโดยวิธีบรรยายความเรียงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) ร้อยละ Percentage)( 
  2) ค่าเฉลี่ยArithmetic( Mean) 
  3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard( Deviation) 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 การดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน   
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา2565 เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนปางมะผ้า
พิทยาสรรพ์ ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ดำเนินการสรุปผลการ
สำรวจโดยใช ้แบบสอบถามความพ ึงพอใจขอผ ู ้ ร ับบร ิการโรงเร ียนโรงเร ียนปางมะผ ้าพ ิทยาสรรพ์                         
โดยนำแบบสอบถามให้ผู ้ร ับบริการประเมินผลความพึงพอใจ การให้บริการ มีผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น                 
จำนวน 764 คน ดังนี้ 

สถานะ ความถี่ ร้อยละ 
บุคลากรทางการศึกษา/ครูผู้สอน 20 80 
ประชาชน / ผู้ปกครอง 359 88.21 
นักเรียน 385 94.59 
อ่ืนๆ - - 

 
 จากตาราง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน  
ร้อยละ 94.59 รองลงมาเป็นประชาชน/ผู้ปกครอง ร้อยละ 88.21  และบุคลากรทางการศึกษา/ครูผู้สอน  
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 



 
 ส่วนที่2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนปางมะผ้า
พิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนมาการสอน  3.93 มาก 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผลนักเรียน  3.97  มาก 
3. โรงเรียนจัดหาสื ่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ ่มสาระ      
การเรียนรู้  

4.15 มาก 

5. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน  4.02 มาก 
6. ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ควมอภาคกับนักเรียนทุกคน  4.11 มาก 
7. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง  

4.32 มาก 

8. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  4.65 มาก 
10. กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อ เหตุการณ ์ 4.02 มาก 
11. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอต่อนักเรียน  3.87 มาก 
12. มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางเพียงพอก 3.91 มาก 
นักเรียน  

3.91 มาก 

13. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 

3.94 มาก 

14. มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

4.07 มาก 

15. โรงเร ียนนำความค ิดเห ็นและข ้อเสนอแนะของผ ู ้ปกครอ ง 
ดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 

4.15 มาก 

16. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรม 
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4.74 มากที่สุด 

17. โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ 4.56 มากที่สุด 
18. โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

4.11 มาก 

19. โรงเรียนจัดประชุม ชี้แจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาโรงเรียนแก่
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

4.26 มาก 



 เกณฑ์การแปลผล 
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านวิชาการ  2. ด้านบุคลากร         
3. ด้านอาคารสถานที่ และ 4.ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน อยู่ในระดับ มาก 
ส่วนที่3จุดเด่น/สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ให้บริการต่อการจากการสำรวจความพึงพอใจ ด้านจุดเด่น/สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ ต่อการ
ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 สรุป 
 จากผลการสำรวจพึงพอใจของผ ู ้ปกครองน ักเร ียนต ่อการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา ของโรงเร ียน                   
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ที่สร้างขึ้นประเมินความ
พึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดเพื ่อการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ใน 4 ด้าน           
คือ 1. ด้านวิชาการ  2. ด้านบุคลากร 3. ด้านอาคารสถานที่ และ4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านรบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ตาม
กระบวนการบริหารของโรงเรียนโดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุม
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของบุคลากรโรงเรียน
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์โดย ภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในคิดเป็น
ร้อยละ 93.27  
 ทั้งนี้จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
โรงเรียนปางมพผ้าพิทยาสรรพ์พบว่า ภาพรวมผู้รับบริการในโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์การมองของบุคลากร  
มีระดับพึงพอใจอยู ่ในระดับแปรผลมาก แสดงถึงบุคลากรทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน มี สภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับความพึงพอใจ ระดับมาก การสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการ
ให้บริการที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนำผลการสอบถามที่ได้รับมาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน และศึกษาเป็น
แนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามความต้องการผู้รับบริการ
มากที่สุดเพ่ือให้ผู้รับบริการความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนตามลำดับ 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม* 
  บุคลากรในโรงเรียน             ผู้ปกครอง          นักเรียน              อ่ืนๆ 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ประจำปีการศึกษา  2565 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนมาการสอน  

     

2. ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผล
นักเรียน  

     

3. โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     

5. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน       
6. ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ควมอภาคกับ
นักเรียนทุกคน  

     

7. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

     

8. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน       
10. กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อ 
เหตุการณ์ 

     

11. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอ
ต่อนักเรียน  

     

12. มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางเพียงพอ
ต่อนักเรียน  

     

13. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

     



14. มีห้องปฏิบัต ิการต่าง ๆ เช ่น ห้องว ิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ที ่เพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน 

     

15. โรงเร ียนนำความคิดเห ็นและข้อเสนอแนะของ
ผ ู ้ปกครอง ดำเน ินการปร ับปร ุงการบร ิหารงานของ
โรงเรียน 

     

16. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเขา้ร่วม
กิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

     

17. โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับผู ้ปกครองที ่มา
ติดต่อราชการ 

     

18. โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

     

19. โรงเร ียนจัดประช ุม ช ี ้แจง ให้ความรู ้ในการจัด
การศึกษาโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
             
             
             
             
             
             
              


