
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

ประจำปีการศึกษา 2562 

________________________________________________________ 

 

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการทำการสำรวจความ 

พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1    แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบปลายปิด เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนที่  2    แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนที่  3    เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 โปรดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และตอบให้ครบทุกข้อ เพราะ 

ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาชาน

หมาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้ โรงเรียนจะ

ถือว่าเป็นความลับและจะไม่กระทบต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลจะปรากฎผล

เป็นภาพรวมเท่านั้นโรงเรียนขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

…..............................................................................................................  

         

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง      
         

1.เพศ  ชาย 
 

หญิง     
       

2.อายุ 
ไม่เกิน 
30 ปี 31-45 ปี 

 

46 ปีขึ้นไป  

        

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
คำชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ✔ ลองในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  โดยมี 

 น้ำหนักคะแนน  ดังนี้       

  ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด    

  ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก    

  ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง    

  ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย    

  

ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใน้อยที่สุด 
 
 
 
    



 

 

 

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 

 

6 การให้การบ้านแก่นักเรียนมีความเหมาะสม            

7 การตรวจแก้ 0 ร มส ของนักเรียนมีความถูกต้อง            

8 
การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความ
ต่อเนื่อง           

 

9 มีการจัดซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง            

10 มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ            

 
  

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนบ้าน

เขาชานหมาก 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก (4) 
ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย (2) 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 

 

ด้านวิชาการ  

1 
หลักสูตรที่เปิดสอนมีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชุน           

 

2 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนได้เหมาะสม 

           

3 
สื่อการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

           

4 
โรงเรียนให้ความสำคัญกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน           

 

5 
นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
หลังจากการเรียนจบ           

 



ด้านครูผู้สอน  

11 ครูมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์            

12 ครูดูแลความประพฤตินักเรียนที่อย่างเต็มที่            

13 ครูมีความเสียสละ            

14 ครูมีบุคลิกที่เหมาะสมกับการเป็นครู            

15 ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่            

16 ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ            

17 ครูมีความสามารถในการบริหารจัดการนักเรียนได้            

18 ครูแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย            

19 
ครูสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง           

 

20 
ครูมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา
นักเรียน 

           

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน  

21 สภาพอาคารมีความแข็งแรง มั้นคง ปลอดภัย            

22 
โรงเรียนมีพ้ืนที่เพียงพอสำหรับการทำกิจกรรม
ต่างๆ           

 

23 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย            

24 
ห้องเรียนได้มาตรฐานมีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 

 

25 บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย            

26 มีการดูแลห้องน้ำของนักเรียนใหส้ะอาดและปลอดภัย            

27 สร้างบรรยากาศเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์            

ด้านพฤติกรรมนักเรียน  

28 นักเรียนมีความสุภาพเรียบร้อย            

29 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครู            

30 นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย            

31 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน            

32 นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี            

33 นักเรียนมีความผิดชอบต่อการเรียน            

34 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก            

35 นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่งดี            

36 นักเรียนมีความสามัคคีและทำงานร่วมกันได้            

37 นักเรียนส่วนร่วมในการสร้างช่ือเสยีงให้แก่โรงเรียน            

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  

38 ผู้บริหารและครูยอบรับคำติชมของผู้ปกครอง            

39 ครูและผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน            

40 
โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

           

41 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของนักเรียน            

42 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีอย่างต่อเนื่อง            

43 
ผู้ปกครองได้มีโอกาสชมผลงานหรือนิทรรศการ
ของนักเรียน 

           



 

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

ระดับความพึงพอใจ 
 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
 

 

ของนักเรียน  

44 
ผู้บริหารและครูมีความยินดีให้บริการ อำนวย
ความสะดวกในการติดต่อต่าง ๆ            

45 ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน            

46 
โรงเรียนยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง
เพ่ือปรับปรุง            

47 
โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย และประชุม
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง            

          

          

ส่วนที่ 3 ข้อแนะนำ         

          

…............................................................................................................................   

…............................................................................................................................   

…............................................................................................................................   

…............................................................................................................................   

…............................................................................................................................   

…............................................................................................................................   

…............................................................................................................................   

          

          

          

     
ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 


