
 
 



คํานํา 
 

การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ได
ดําเนินการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผูปกครองและผูที่ให
การสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานตาง ๆ ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรยีน
ไดจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนทุกชวงชั้นกอนเปดภาคเรียน เพ่ือปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติ กฎระเบียบที่ควรทราบ การปฏิบัติตนของครู นักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนการขอความรวมมือจาก
ผูปกครองชวยเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา โรงเรียนทุกๆ ดาน เพ่ือใหการจัดการศึกษาประสบผลตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  

ทางโรงเรียนไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนตอการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) และไดรับความรวมมือ
จากทานผูปกครอง เปนอยางดี ทางโรงเรียนจะนําขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข และพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือจากทุกทานในโอกาสตอไป  

 
 

นางสาลินี  สุขศิริ  
ผูอานวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

****************************************************************************  
โปรดใหขอมูลโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงคําตอบที่ทานเลือก  
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ    ชาย    หญิง  
2) อายุ    ต่ํากวา 30 ป   31 – 40 ป   41 – 50 ป  

 51 ปข้ึนไป  
3) อาชีพ   รับจาง     รับราชการ    

 พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ   อื่นๆ……………………………………..…  
4) ทานเปนผูปกครองนักเรียน  อนุบาลปที่ ๒-๓   ประถมศึกษาปที่ ๑-๖  
 

2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ       

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน       

3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส       

4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ       

ดานบุคลากร  
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนครู       

2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม       

3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ       

4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ําเสมอทุกคน       

5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง       

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ที่หลากหลายเชน หองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

     

2. สงเสริมผูเรยีนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม       

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

     

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัด  
การเรียนการสอน 

     

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ สอดคลองกับ  
หลักสูตรสถานศึกษา 

     



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน  

     

2. แนะแนวใหคาํปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรยีนตามความถนัด 
การศกึษาตอและการพัฒนาตนเอง  

     

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

     

4. พานักเรยีนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี       

5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ       

6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชนวันแม วันปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน       

ดานอาคารสถานท่ี      

1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย       

2. ถนนภายในโรงเรยีนสะดวกปลอดภัย       

3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ําดื่มสะอาดเพียงพอ       

4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางดี       

5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ       

6. มีหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ       

 

3. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

****************************************************************************  
โปรดใหขอมูลโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงคําตอบที่ทานเลือก  
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ    ชาย    หญิง  
2) อายุ    ต่ํากวา 30 ป   31 – 40 ป   41 – 50 ป  

 51 ปข้ึนไป  
3) ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ขาราชการครู  

 ครูอัตราจาง     เจาหนาที่ธุรการ 
 อื่นๆ……………………………………..…  

 
2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ       

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน       

3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส       

4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ       

ดานบุคลากร  
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนครู       

2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม       

3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ       

4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ําเสมอทุกคน       

5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง       

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ที่หลากหลายเชน หองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

     

2. สงเสริมผูเรยีนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม       

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

     

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัด  
การเรียนการสอน 

     

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ สอดคลองกับ  
หลักสูตรสถานศึกษา 

     



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน  

     

2. แนะแนวใหคาํปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรยีนตามความถนัด 
การศกึษาตอและการพัฒนาตนเอง  

     

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

     

4. พานักเรยีนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี       

5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ       

6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชนวันแม วันปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน       

ดานอาคารสถานท่ี      

1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย       

2. ถนนภายในโรงเรยีนสะดวกปลอดภัย       

3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ําดื่มสะอาดเพียงพอ       

4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางดี       

5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ       

6. มีหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ       

 

3. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

****************************************************************************  
โปรดใหขอมูลโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงคําตอบที่ทานเลือก  
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ     ชาย    หญิง  
2) อายุ     ต่ํากวา 10 ป   10-15 ป    
3) นักเรยีนระดับ   อนุบาลปที่ ๒-๓   ประถมศึกษาปที่ ๑-๖  
 

2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ       

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน       

3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส       

4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ       

ดานบุคลากร  
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนครู       

2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม       

3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ       

4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ําเสมอทุกคน       

5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง       

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ที่หลากหลายเชน หองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

     

2. สงเสริมผูเรยีนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม       

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

     

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัด  
การเรียนการสอน 

     

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ สอดคลองกับ  
หลักสูตรสถานศึกษา 

     

 

 

 



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน  

     

2. แนะแนวใหคาํปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรยีนตามความถนัด 
การศกึษาตอและการพัฒนาตนเอง  

     

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

     

4. พานักเรยีนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี       

5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ       

6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชนวันแม วันปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน       

ดานอาคารสถานท่ี      

1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย       

2. ถนนภายในโรงเรยีนสะดวกปลอดภัย       

3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ําดื่มสะอาดเพียงพอ       

4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางดี       

5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ       

6. มีหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ       

 

3. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

วันที่ 17  มีนาคม 2563 
****************************************************************************  
โปรดใหขอมูลโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงคําตอบที่ทานเลือก  
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ   เพศชาย     รอยละ 30.61 
เพศหญิง      รอยละ  69.39 

2) อายุ  อายุต่ํากวา 30 ป  รอยละ  8.29 
อายุ 31 – 40 ป  รอยละ  40.38 
อายุ 41 – 50 ป  รอยละ  20.12 
อายุ 51 ปข้ึนไป  รอยละ  31.21 

3) อาชีพ  อาชีพรับจาง   รอยละ 58.18 
อาชีพรบัราชการ  รอยละ  2.48 
อาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ  รอยละ 10.38 
อาชีพ อื่นๆ  รอยละ 28.96 

4) ทานเปนผูปกครองนักเรียน  ระดับอนุบาลปที่ 2-3   รอยละ  20.41 
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6  รอยละ 79.59 

2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  4.80 มากที่สุด 
2. มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  4.64 มากที่สุด 
3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  4.58 มากที่สุด 
4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ  4.93 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานการบริหารจัดการ 4.74 มากที่สุด 
ดานบุคลากร 
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนครู  4.90 มากที่สุด 
2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม  4.85 มากที่สุด 
3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ  4.86 มากที่สุด 
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ําเสมอทุกคน  4.96 มากที่สุด 
5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง  4.72 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานบุคลากร 4.86 มากที่สุด 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ที่หลากหลายเชน หองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

4.88 มากที่สุด 

2. สงเสริมผูเรยีนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  4.98 มากที่สุด 



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

4.72 มากที่สุด 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัด  
การเรียนการสอน 

4.86 มากที่สุด 

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ สอดคลองกับ  
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.48 มาก 

เฉลี่ยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.78 มากที่สุด 
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน  

4.56 มากที่สุด 

2. แนะแนวใหคาํปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรยีนตามความถนัด 
การศกึษาตอและ การพัฒนาตนเอง  

4.24 มาก 

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

4.98 มากที่สุด 

4. พานักเรยีนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี  4.89 มากที่สุด 
5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  4.20 มาก 
6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชนวันแม วันปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน 4.38 มาก 

เฉลี่ยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.54 มากที่สุด 
ดานอาคารสถานท่ี   
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย  4.11 มาก 
2. ถนนภายในโรงเรยีนสะดวกปลอดภัย  3.59 มาก 
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ําดื่มสะอาดเพียงพอ  4.20 มาก 
4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางดี  3.10 มาก 
5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ  4.20 มาก 
6. มีหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ  3.09 มาก 

เฉลี่ยดานอาคารสถานที่ 3.72 มาก 

เฉลี่ยทุกดาน  4.53 มากที่สุด 

 
จากตารางพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่รับบริการจากโรงเรียนวัดบางไกรนอก   

(แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง 5 ดาน เฉลี่ย 4.53 อยูในระดับมากที่สุด สรุปไดเปนรายดานดังนี้ 

๑. ดานการบริหารจัดการ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.74 อยูในระดับ มากที่สุด  
๒. ดานบุคลากร ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.86อยูในระดับ มากที่สุด  
๓. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.78 อยูในระดับ มากที่สุด 
๔. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับ มากที่สุด 
๕. ดานอาคารสถานที่ ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมาก  



จากการแสดงความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการรับบริการจากโรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดังนี้ 

๑. อยากใหโรงเรียนมคีอมพิวเตอรใหมเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาขอมูล 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางศึกษาตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

วันที่ 30  มีนาคม 2563 
****************************************************************************  
โปรดใหขอมูลโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงคําตอบที่ทานเลือก  
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ   เพศชาย     รอยละ 14.29 
เพศหญิง      รอยละ  85.71 

2) อายุ  อายุต่ํากวา 30 ป  รอยละ  38.10 
อายุ 31 – 40 ป  รอยละ  33.33 
อายุ 41 – 50 ป  รอยละ  9.52 
อายุ 51 ปข้ึนไป  รอยละ  19.05 

3) ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศกึษา รอยละ 4.76 
ขาราชการครู   รอยละ  57.14 
ครูอัตราจาง  รอยละ  28.58 
เจาหนาที่ธุรการ  รอยละ  4.76 
อ่ืนๆ   รอยละ  4.76 

 
2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  4.59 มากที่สุด 
2. มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  4.69 มากที่สุด 
3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  4.30 มาก 
4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ  4.60 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานการบริหารจัดการ 4.55 มากที่สุด 
ดานบุคลากร 
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนครู  4.90 มากที่สุด 
2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม  4.56 มากที่สุด 
3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ  4.90 มากที่สุด 
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ําเสมอทุกคน  4.96 มากที่สุด 
5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง  4.72 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานบุคลากร 4.81 มากที่สุด 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ที่หลากหลายเชน หองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

4.56 มากที่สุด 

2. สงเสริมผูเรยีนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  4.89 มากที่สุด 



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

4.70 มากที่สุด 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัด  
การเรียนการสอน 

4.86 มากที่สุด 

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ สอดคลองกับ  
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.60 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.72 มากที่สุด 
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน  

4.70 มากที่สุด 

2. แนะแนวใหคาํปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรยีนตามความถนัด 
การศกึษาตอและ การพัฒนาตนเอง  

4.50 มากที่สุด 

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

4.79 มากที่สุด 

4. พานักเรยีนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี  4.59 มากที่สุด 
5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  4.93 มากที่สุด 
6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชนวันแม วันปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน 4.48 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.67 มากที่สุด 
ดานอาคารสถานท่ี   
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย  4.40 มากที่สุด 
2. ถนนภายในโรงเรยีนสะดวกปลอดภัย  4.30 มาก 
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ําดื่มสะอาดเพียงพอ  4.50 มากที่สุด 
4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางดี  4.00 มาก 
5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ  4.00 มาก 
6. มีหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ  4.30 มาก 

เฉลี่ยดานอาคารสถานที่ 4.25 มาก 

เฉลี่ยทุกดาน  4.60 มากที่สุด 

 
จากตารางพบวา ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับบริการจากโรงเรียนวัดบางไกรนอก   

(แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง 5 ดาน เฉลี่ย 4.60 อยูในระดับมากที่สุด สรุปไดเปนรายดานดังนี้ 

1. ดานการบริหารจัดการ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55 อยูในระดับ มากที่สุด  
2. ดานบุคลากร ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.81 อยูในระดับ มากที่สุด  
3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.72 อยูในระดับ มากที่สุด 
4. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 อยูในระดับ มากที่สุด 
5. ดานอาคารสถานที่ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับมาก  



จากการแสดงความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการรับบริการจาก
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดังน้ี 

- ไมมี 
.................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการบริหารและจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

วันที่ 9  มีนาคม 2563 
****************************************************************************  
โปรดใหขอมูลโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงคําตอบที่ทานเลือก  
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ   เพศชาย     รอยละ 50.78 
เพศหญิง      รอยละ  49.22 

2) อายุ  ต่ํากวา 10 ป  รอยละ  54.45 
10-15 ป  รอยละ  45.55 

3) นักเรียนระดับ ระดับอนุบาลปที่ 2-3   รอยละ 20.42 
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6  รอยละ 79.58 
 

2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
ดานการบริหารจัดการ  
1. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  4.50 มากที่สุด 
2. มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  4.60 มากที่สุด 
3. ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  4.59 มากที่สุด 
4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ  4.98 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานการบริหารจัดการ 4.67 มากที่สุด 
ดานบุคลากร 
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเปนครู  4.40 มากที่สุด 
2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม  4.30 มาก 
3. จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ  4.79 มากที่สุด 
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนสม่ําเสมอทุกคน  4.98 มากที่สุด 
5. การติดตอประสานงานกับผูปกครองดวยความเปนกันเอง  4.68 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานบุคลากร 4.63 มากที่สุด 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหลงความรู  
ที่หลากหลายเชน หองสมุด ภูมิปญญาทองถ่ิน  

4.60 มากที่สุด 

2. สงเสริมผูเรยีนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  4.95 มากที่สุด 
 

 

 

 



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

เฉลี่ย แปลความหมาย 
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

4.96 มากที่สุด 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอ้ือตอการจัด  
การเรียนการสอน 

4.68 มากที่สุด 

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ สอดคลองกับ  
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.79 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.80 มากที่สุด 
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. สงเสริมการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน  

4.30 มากที่สุด 

2. แนะแนวใหคาปรึกษา สงเสริมอาชีพนักเรยีนตามความถนัด 
การศกึษาตอและ การพัฒนาตนเอง  

4.60 มากที่สุด 

3. สงเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน  
อยางตอเนื่อง  

4.70 มากที่สุด 

4. พานักเรยีนไปแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี     
5. สงเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  4.66 มากที่สุด 
6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชนวันแม วันปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน 4.87 มากที่สุด 

เฉลี่ยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.70 มากที่สุด 
ดานอาคารสถานท่ี   
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย  4.79 มากที่สุด 
2. ถนนภายในโรงเรยีนสะดวกปลอดภัย  4.86 มาก 
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ําดื่มสะอาดเพียงพอ  4.98 มากที่สุด 
4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเปนอยางดี  4.76 มาก 
5. มีหองคอมพิวเตอรระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ  4.39 มาก 
6. มีหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ  4.04 มาก 

เฉลี่ยดานอาคารสถานที่ 4.64 มาก 

เฉลี่ยทุกดาน  4.67 มากที่สุด 

 
จากตารางพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่รับบริการจากโรงเรียนวัดบางไกรนอก   

(แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง 5 ดาน เฉลี่ย 4.67 อยูในระดับมากที่สุด สรุปไดเปนรายดานดังนี้ 

1. ดานการบริหารจัดการ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 อยูในระดับ มากที่สุด  
2. ดานบุคลากร ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.63 อยูในระดับ มากท่ีสุด  
3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.80 อยูในระดับ มากที่สุด 
4. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70 อยูในระดับ มากที่สุด 
5. ดานอาคารสถานที่ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.64 อยูในระดับมาก  



จากการแสดงความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการรับบริการจากโรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดังนี้ 

1. อยากใหโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาตามสถานที่ตาง ๆ ภาคเรียนละครั้ง 
๒. อยากใหมีคอมพิวเตอรมากๆ 
๓. อยากใหโรงเรียนพาไปแหลงเรียนรูนอกหองเรียนบอยๆ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


