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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ          
ในสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิตสามารถพัฒนาศักยภาพ  
และความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพไดอยางมีความสุขและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจในปจจุบัน การที่จะพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางย่ิงประการหนึ่งคือ ครู อาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะขับเคล่ือนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุย. 2547: 2) 
 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จําเปนตองตอบสนองแกนักเรียนใหมากที่สุดและสอดคลองกับ 
ศักยภาพของผูเรียน ใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได 
หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 ไดเกิดกระแสความต่ืนตัวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหนวยการศึกษา เร่ิมมีการพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติเพื่อสนองตอบความตองการของสังคมและจัดการ    
บริการทางการศึกษาใหอยูเหนือความคาดหวังของผูรับบริการหรือใหเปนไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย (ศักด์ิสิน ชวงดารากุล. 2550: 10)  
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนสถาบันที่ใหบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตองการที่จะพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนใหไดดีมีมาตรฐาน ดังนั้น ผูวิจัยสนใจศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครองตอการ
จัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และ
ดานบริการ สําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดผลดีแกผูเรียนและ
สอดคลองกับความตองการของผูปกครองตอไป 
 
ความมุงหมายในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  กับปการศึกษา 2553 และ 2554  ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง 
ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สามารถนําผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใชเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ใหมีมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 257 คน 
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,091 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,010 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,295 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,073 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,305 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 108 คน  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 595 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 539 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 706 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 540 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
404 คน  
  
ตัวแปรของการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ  โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
กรอบงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในการพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม  และสามารถดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข โดยแบงการจัดการเรียนการสอนเปน 4 ดาน คือ 
  1.1 ดานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหลักสูตรและการนําไปใช การใชส่ือ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  

ตัวแปรตน 

- สถานภาพ  
(ครู ผูปกครอง นักเรียน) 

- โปรแกรมการเรียน/การสอน 
- ระดับช้ันเรียน 

ตัวแปรตาม 
- การจัดการเรียนการสอน 
 * ดานวิชาการ 
 * ดานปกครอง  
 * ดานกิจกรรม 
 * ดานบริการ 
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  1.2 ดานปกครอง หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนานักเรียน ดานความประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย  
  1.3 ดานกิจกรรม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรที่เก่ียวกับการสงเสริม    
และพัฒนาความสามารถ 
  1.4 ดานบริการ หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการใหบริการตางๆ ที่เก่ียวกับอาคารสถานที่ การจัด
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพดี งานประชาสัมพันธ งานการเงิน 
 2. นักเรียน หมายถึง บุคคลที่กําลังศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
 3. ผูปกครอง หมายถึง ผูที่เล้ียงดูและดูแลบุคคลที่กําลังศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 
2555 
 4. ครู หมายถึง ผูทําหนาที่ในการสอนบุคคลทุกคนที่ กําลังศึกษา ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                  
ปการศึกษา 2555 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
1. ความหมายของความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 
คําวา “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปวา   

“ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง” และมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาใหความหมายไวดังนี ้
มูลินส (Mullinss. 1985: 280) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนเจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ หลายๆ  

ดาน เปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
เกิดจากมนุษยจะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซ่ึงเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเปาหมายบางอยาง 
เพื่อที่จะสนองตอบตอความตองการหรือความคาดหวังที่มีอยู และเม่ือบรรลุเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพอใจ เปนผล
สะทอนกลับไปยังจุดเร่ิมตน เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก 

คอตเลอร (Kotler. 2000: 36) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา เปนความรูสึกของบุคคลเม่ือไดรับ
ความ สุขหรือความผิดหวังซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูกับความคาดหวังในผลลัพธของส่ิงที่ตองการถาการรับรู   
ตอส่ิงที่ตองการพอดีกับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ 

ประภาส เกตุแกว (2546: 12) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษยที่เก่ียวของกับ
อารมณจากการไดรับการตอบสนองความตองการซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซ่ึงสังเกตไดจากสายตา คําพูด และ    
การแสดงออกทางพฤติกรรม 

ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไดรับโดย 

ส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจบุคคลทุกคนมีความตองการหลายส่ิงหลายอยาง และมี
ความตองการหลายระดับ ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูใดๆ ที่จะทําให   
ผูเรียนเกิดความพึงพอใจ การเรียนรูนั้นจะตองสนองความตองการของผูเรียน ทฤษฏีเก่ียวกับความตองการที่สงผลตอ
ความพึงพอใจ ที่สําคัญสรุปไดดังนี้ทฤษฏีลําดับช้ันของความตองการ Maslow (Needs-Herarchy Theory) เปนทฤษฏี
หนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยต้ังอยูบนสมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย ดังนี ้

1. ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 
1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับช้ันความสําคัญ โดยเร่ิมระดับความตองการขั้นสูงสุด 
1.2 มนุษยมีความตองการอยูเสมอเม่ือความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวก็มีความ

ตองการส่ิงใหมเขามาแทนที ่
1.3 เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใหเกิดพฤติกรรมตอส่ิงนั้น แตจะ มี 

ความตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 
1.4 ความตองการที่เกิดขึ้น อาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือความตองการอยางหนึ่งยัง  

ไมหมดส้ินไป ก็จะมีความตองการอีกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมา 
2. ลําดับขั้นความตองการของมนุษย มี 5 ระดับ ไดแก 
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2.1 ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการเบื้องตนเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการ อาหาร น้ํา อากาศ เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย และความตองการทาง
เพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการทั้งหมดของคนยังไมไดรับ   
การตอบสนอง 

2.2 ความตองการความม่ันคง ปลอดภัย (Security Needs) เปนความรูสึกที่ตองการความม่ันคง
ปลอดภัย ในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 

2.3 ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ไดแก ความตองการที่จะเขารวมและ
ไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพื่อน 

2.4 ความตองการที่จะไดรับการยกยองหรือมีช่ือเสียง (Esteem Needs) เปนความตองการระดับสูง 
ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู   ความสามารถความเปนอิสรภาพและเสรี และการ  
เปนที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย 

2.5 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) เปนความตองการ
ระดับสูงของมนุษย สวนมากจะเปนการนึกอยากจะเปน อยากจะไดตามความคิดเห็นของตัวเอง แตไมสามารถแสวงหา  
ได (Maslow.1970: 69-80) 
 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 
มีปจจัยสําคัญ ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ (สาทิตย จีนาภักด์ิ. 2550: 10) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. ผลิตภัณฑบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการจะเกิดขึ้น เม่ือไดรับบริการที่มีลักษณะคุณภาพ และ
ระดับการใหบริการตรงกับความตองการ ความเอาใจใสขององคกรในการออกแบบผลิตภัณฑดวยความสนใจใน
รายละเอียดของส่ิงที่ลูกคาตองการใชในชีวิตประจําวัน วิธีการใชหรือสถานการณที่ลูกคา หรือบริการแตละอยาง และ
คํานึงถึงคุณภาพของการนําเสนอบริการเปนสวนสําคัญ ในการที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

2. ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการขึ้นอยูกับราคาคาบริการที่ผูรับบริการยอมรับหรือ
พิจารณา เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มที่จะจาย (Willingness to Pay) ของผูรับบริการ ทั้งนี้เจตคติ
ของผูรับบริการที่มีตอราคาบริการกับคุณภาพของการบริการแตละบุคคลอาจแตกตางกันออกไป 

3. สถานที่บริการ การเขาถึงบริการไดสะดวกเม่ือลูกคามีความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ 
ตอการบริการ ทําเลที่ต้ังและการกระจายสถานที่บริการใหทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

4. การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นจากการไดยินขอมูลขาวสารหรือ
บุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเช่ือที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว    
อันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได 

5. ผูใหบริการ ผูประกอบการ/ผูบริหารการบริการและผูปฏิบัติงานบริการ ลวนเปนบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญตอการปฏิบัติงานการบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน ผูบริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการ 
โดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกคาเปนหลัก ยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจไดงาย 

6. สภาพแวดลอมของการบริการ สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอความ    
พึงพอใจของลูกคา ลูกคามักจะช่ืนชมสภาพแวดลอมของการบริการที่เ ก่ียวของกับการออกแบบอาคารสถานที่           
ความสวยงามของการตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรและการใหสีสัน การจัดแบงพื้นที่ เปนสัดสวนตลอดจนการออกแบบ
วัสดุเคร่ืองใชในงานบริการ 
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7. กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเปนสวนสําคัญ ในการสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการ สงผลใหการปฏิบัติงานบริการแกลูกคา มีความคลองตัว
และสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองมีคุณภาพ 

องคประกอบของความพึงพอใจ 
จิตตินนัท เดชะคุปต (2543: 25-26) แบงองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการออกเปน 2 ประการดังนี ้

1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑบริการ      
ที่ไดรับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแตละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด เชน แขกที่เขา    
พักในโรงแรมจะไดพักในหองที่จองไว ลูกคาที่เขาไปในภัตตาคารจะไดรับอาหารตามที่ส่ัง ผูโดยสารจะสามารถเดินทาง
จาก   ที่หนึ่งไปสูจุดหมายปลายทางหนึ่งหรือลูกคาธนาคารจะไดรับการชวยเหลือดานสินเช่ือ เปนตน ส่ิงเหลานี้เปน
ผลิตภัณฑบริการที่ผูรับบริการควรจะไดรับ ตามลักษณะของการบริการแตละประเภท ซ่ึงจะสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา ในส่ิง    ที่ลูกคาตองการ 

2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการนําเสนอ
บริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนความสะดวกในการเขาถึง
บริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการ
ตอผูรับบริการ ในดานความรับผิดชอบตองาน การใชภาษาส่ือความหมายและการปฏิบัติตนในการใหบริการ เชน 
พนักงานโรงแรมตอนรับแขกดวยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและชวยเหลือแขกเร่ืองสัมภาระ พนักงานเสิรฟอาหารรับคําส่ัง
อาหารดวยความสุภาพเปนกันเอง พนักงานธนาคารชวยช้ีแจงระเบียบขอบังคับการย่ืนขอสินเช่ือดวยความเอาใจใส เปน
ตนส่ิงเหลานี้เก่ียวกับการสรางความพงึพอใจใหกับลูกคาดวยไมตรีจิตของการบริการที่แทจริง 

การวัดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไมนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบกับระดับความรูสึกของนักเรียน 

ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู กระทําไดหลายวิธีตอไปนี(้สาโรจน ไสยสมบัติ. 2534: 39) 
1. การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชมากอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง 
2. การสัมภาษณ ซ่ึงเปนวิธีที่ตองอาศัยเทคนิค และความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจให

ผูตอบคําถามตามขอเท็จจริง 
3. การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรมและหลังการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
จะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจในการเรียนรูสามารถที่จะวัดไดหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ สะดวก 

ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมาย หรือเปาหมายของการวัดดวยจึงจะสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพนาเช่ือถือ 
มิลเล็ต (Millet. 1954: 397) ไดกลาวเก่ียวกับความพึงพอใจในงานบริการหรือความ สามารถที่จะพิจารณาวา

บริการนั้นเปนที่พอใจหรือไมโดยวัดจาก 
1. การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service) คือ การใหบริการที่มีความยุติธรรม 
2. ความเสมอภาค และเสมอหนาไมวาจะเปนใคร 
3. การใหบริการที่รวดเร็ว ทันตอเวลา (Timely Service) คือ การใหบริการตามลักษณะความจําเปน

รีบดวน 
4. การใหบริการอยางพอเพียง (Ample Service) คือ ความตองการเพียงพอในดานสถานที่บุคลากร 

วัสดุอุปกรณตางๆ 
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5. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) จนกวาจะบรรลุผล 
6. การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการดานปริมาณ

คุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเร่ือยๆ 
 
2. ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสมัชัญสมุทรปราการ 

ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชัญสําโรงเปนช่ือเดิมของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนลําดับที่ 13 ของมูลนิธิ       

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย   กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2522  บนพื้นที่ 14 ไร 3 งาน  54  ตารางวา 
ที่ไดรับการบริจาคจากนายวิชัย มาลีนนท ประธานกรรมการ บริษัทเทพารักษที่ดิน จํากัด พรอมเงินสําหรับการดําเนินการ 
จํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ต้ังอยูเลขที่ 574 หมู 8 ถ.เทพารักษ  ต.สําโรงเหนือ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 
ตอมากระทรวงมหาดไทยประกาศเปล่ียนแปลงเขตการปกครอง เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ที่ต้ังของโรงเรียน       
จึงเปล่ียนจากตําบลสําโรงเหนือ   มาสังกัดตําบลเทพารักษ  โดยต้ังอยูเลขที่ 419/1389 หมู 5 ต.เทพารักษ  อ.เมือง          
จ.สมุทรปราการ 10270 และไดเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  
ปจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร 2 งาน 12.5 ตารางวา  หมายเลขโทรศัพท   0-2384-7491-6 หมายเลขโทรสาร 0-2384-0445 
เว็บไซตของโรงเรียน คือ  http://www.acsp.ac.th  E-mail : acsp@mail.acsp.ac.th 

ในกาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังแรกนั้นเปดสอนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 6 รวม       
8  หองเรียน  มีนักเรียนทั้งส้ิน 371 คน มีครูสอน 15 คน  มีภราดาประทีป  ม.โกมลมาศ เปนเจาของและผูรับใบอนุญาต  
ภราดาบัญชา  แสงหิรัญ เปนผูจัดการ  นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เปนครูใหญ  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจาคณะ 
เซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทยเปนผูอํานวยการ  

ในปการศึกษา 2555 เปดสอน นักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  รวม 99
หองเรียน มีภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ เปนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการและผูอํานวยการโรงเรียน   

 
 ปรัชญา วัตถุประสงค นโยบาย 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดําเนินการโดยภราดาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนคณะนักบวช
ที่นักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต   เร่ิมกอต้ังขึ้น   ในป พ.ศ. 2249 (ค.ศ.1706)  ณ ประเทศฝร่ังเศส มีจุดมุงหมายเพื่อ
อบรมส่ังสอนเยาวชนใหอานออก  เขียนได   คิดเลขเปน และมีหลักศาสนาเปนแนวทางใหประพฤติตนเปนคนดี  
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดเปดดําเนินการสอนมาต้ังแตป พ.ศ. 2522 โรงเรียนมีความเช่ือวาการให
การศึกษา อบรมดวยเนื้อหาสาระ และคานิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความสําคัญมากตอการพัฒนาบุคคลที่จะ
เติบโตอยางมีคุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยตอไป 
 ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสัจธรรมสูงสุด  ซ่ึงเปนบอเกิดของชีวิต 
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 

 วัตถุประสงคของโรงเรียน 
  1.  ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเปนผูมีความรู มีทักษะ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงจะเปน
พื้นฐานในการคนควาหาความรูตอเนื่องไปตลอดชีวิต 
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  2.  มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนาและหลักธรรมยึดม่ัน อันจะชวยใหเปนผูสามารถดํารงชีวิตในโลกแหง  
ความเปนจริง  แกปญหาชีวิตดวยสันติวิธ ี ตัดสินใจดวยสติปญญาและความสุขุม มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 นโยบายของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี ้

1. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ 
  2.  ปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย      
รูรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ 

3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  อันจะชวยใหนักเรียน มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเอง  เปนคนมีทัศนะกวาง 

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพ ในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิดสรางสรรค และ 
การผนึกกําลังทําความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู 
 คติพจนของโรงเรียน 

  ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซ่ึงความสําเร็จ 
 คําขวัญของโรงเรียน 

  ความรู     คูคุณธรรม นําชีวิต 
   (เกง)          (ดี)  (มีสุข) 

 สีประจําโรงเรียน แดง - ขาว 
    สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตางๆ  รวมทั้งความเสียสละ  อดทน  

ซ่ึงก็คือความวิริยะ  อุตสาหะที่จะนําชีวิตใหประสบกับความสําเร็จ 
    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบไดกับศาสนา  รวมไปถึงความจริงใจ  ซ่ือสัตย   อันเปน

คุณธรรม  ซ่ึงจะนําไปสูความสงบสุข  
 อักษรยอ อ  ส  ช 

   คําวาอัสสัมชัญ หรือ “อาศรมชัญ” แยกเปนศัพทบาลีมคธวา “อัสสโม” แผลงเปนไทยวา   “อาศรม”  
หมายความถึง กุฏิที่ถือศีลบําเพ็ญ สวนคําวา “ชัญ” หรือ “ชัญญ” แยกตามรากศัพทเดิมไดธาตุศัพทวา “ช” แปลวา  “ที่
เกิด”  และ “ญ” แปลวา “ญาณ” หรือความรู  ชัญ หรือ ชัญญ คือที่เกิดญาณความรู เม่ือนําศัพททั้งสองมารวมกันก็
สามารถแปลไดวา “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สําหรับบําเพ็ญพรตและหาวิชาความรู”  นั่นเอง โดยยังคงความหมาย
ภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” วาการไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดาของ
พระเยซูคริสตเจา 
 ดอกไมประจําโรงเรียน : ดอกนนทร ี

  นนทรีเปนพืชยืนตนผลัดใบขนาดกลาง ขึ้นไดในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชนเปนพืชสมุนไพร เนื้อ 
ไมมีราคา ดอกมีสีเหลืองสดใสเปนชอต้ัง ทรงสูงคลายเจดีย มียอดแหลมพนพุมใบ การเจริญเติบโตของตนนนทรีใหขอคิด
แกนักเรียนดังนี ้

  -  การผลัดใบ คือ การเปล่ียนระดับช้ันการศึกษาไปสูการเติบโตที่กลาแกรงกวาเดิม   
      -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดช่ืนของวัย   
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        -  ชอสูงเปนทรงเจดียยอดแหลมพนพุมใบ คือ การสรางรากฐานการศึกษาที่ม่ันคง สามารถใหความรูแก
นักเรียนจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกลาแหงปญญาเพื่อออกไปสรางสรรคสังคมของประเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  อาคารสถานที ่

  ปจจุบันโรงเรียน ปจจุบันมีอาคารตางๆ  ดังตอไปนี้   
  1.  อาคารอัสสัมชัญ เปนอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน เร่ิมกอสรางในป พ.ศ. 2521 ในระยะแรก

กอสรางเพียงคร่ึงหนึ่งของอาคารในปจจุบัน และในป พ.ศ. 2524 ไดตอเติมจนครบสมบูรณ โดยฯพณฯ สัญญา ธรรมศักด์ิ 
ประธานองคมนตรี เปนประธานในพิธีเปด พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย  กิจบุญชู ทําพิธีเสกอาคาร เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม  
พ.ศ. 2522 อาคารอัสสัมชัญ เปนอาคาร 4 ช้ัน มีหองเรียนและหองทํางานดังนี ้

  ช้ันที่ 1  เปนหองวัดและประเมินผล  หองสํานักผูอํานวยการ หองศูนยวิทยสนเทศ  หองฝกอบรม หอง
วารสาร หองฝายวิชาการ หองโสตทัศนูปกรณ และหองสมุดระดับมัธยมศึกษา  

  ช้ันที ่2  เปนหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 หองพักครู ระดับม.4  หองปฏิบัติการชีววิทยา 
  ช้ันที่ 3  เปนหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  หองพักครู ม. 5  หองปฏิบัติการเคมี 
  ช้ันที่ 4  เปนหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  หองพักครู ม. 6  หองปฏิบัติการทางฟสิกส 
  2. อาคารเซนตคาเบรียล เปนอาคารสูง 5 ช้ัน กอสรางในป พ.ศ. 2527 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2528 โดยมี 

ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปด พระสังฆราชลอเรนซเทียนชัย สมานจิต ทําพิธีเสกอาคาร
เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 มีหองเรียนและหองปฏิบัติการดังนี ้

ช้ันที่ 1  หองน้ําชาย–หญิง หองพยาบาล หองประชุม  หองพักครู English Program  หอง Head of  
English Program  หองสมุด English Program  หองสมุดระดับประถมศึกษา และหองสมาคม  

ช้ันที่ 2  เปนหองพักครู English Program  หองเรียนของนักเรียน English Program ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 6 และช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  

ช้ันที่ 3  เปนหองเรียนEnglish Program ระดับช้ัน ประถมศึกษาปที่ 4-6  มัธยมศึกษาปที่ 1 และ
หองเรียนคอมพิวเตอร 

ช้ันที่ 4  เปนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 1 – 2  หองเรียน English Program  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 - 5    
ช้ันที่ 5  เปนหองน้ําชาย-หญิง  หองกิจกรรม หองนาฏศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง

ดุริยางค / โยธวาทิต 
  3. อาคารอํานวยการ  เปนอาคาร 2 ช้ัน สรางขึ้นพรอมกับอาคารมงฟอรต เร่ิมกอสราง เม่ือวันที่ 12 

มกราคม  พ.ศ.   2533  พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปนองคประธานในพิธีเปด พระ
คารดินัลไมเก้ิลมีชัย  กิจบุญชู  ทําพิธีเสกอาคารเม่ือวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535  อาคารอํานวยการเปนอาคารที่เช่ือมตอ
ระหวางอาคารอัสสัมชัญกับอาคารมงฟอรตและอาคารหลุยสชาแนล   

  ช้ันที่ 1   เปนสํานักงานฝายธุรการ  ประชาสัมพันธ งานทะเบียน และหองงานมาตรฐาน และหองน้ํา 
  ช้ันที่ 2   เปนหองผูอํานวยการ หองรับรอง  สํานักงานฝายการเงินและหองประชุมอํานวยการ 
  4. อาคารมงฟอรต เปนอาคารสูง 6 ช้ัน สรางขึ้นพรอมกับอาคารอํานวยการ มีหองเรียนและ

หองปฏิบัติการดังนี ้
  ช้ันที่ 1   เปนโถงโลงสําหรับทํากิจกรรม มีหองฝายปกครอง หองซอมบํารุง หองน้ํานักเรียนหญิง  
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  ช้ันที่ 2    เปนหองเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หองทํางานครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หอง 
Innovation Center และหองน้ํานักเรียน 

  ช้ันที่ 3  เปนหองเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่6 หองเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 หองทํางานครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยและหองน้ํานักเรียน 

  ช้ันที่ 4  เปนหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-2  หองทํางานครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และหองน้ํานักเรียน 

  ช้ันที่ 5  เปนหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2-3  หองทํางานครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
และหองน้ํานักเรียน 

  ช้ันที่ 6  เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1-5  และหองทํางานครูคอมพิวเตอร  
  5. อาคารหลุยส มาร ีเปนอาคารสูง 4 ช้ัน สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2542 โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม   ติณ

สูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปนประธานในพิธีเปด ทําพิธีเสกอาคารในวันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีหอง
ประกอบดังนี ้

  ช้ันที่ 1  เปนโรงอาหารสําหรับนักเรียน  มีรานจําหนายอาหารนักเรียน จํานวน 10  รานจําหนายน้ําด่ืมของ
โรงเรียน 1  ราน มีหองน้ําชายและหองน้ําหญิง  

  ช้ันที่ 2  เปนโรงอาหารสําหรับนักเรียน มีรานจําหนายอาหารนักเรียน จํานวน 9 ราน มีหองประชุม 2001  
สโมสรครู หองน้ําชายและหองน้ําหญิง ทั้ง 2  ดานของอาคาร 

  ช้ันที่ 3 เปนหองเกียรติยศ หองประชุมมาลีนนท  หองพัฒนาหุนยนต (Robot) หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  
หองรักษภาษา  หอง Learning Center  หองเศรษฐกิจพอเพียง หองอาเซ่ียน หองทองถ่ินของเรา หองศาสนสัมพันธ  หอง
วิถีไทยและหองน้ําทั้ง 2 ดานของอาคาร 

   ช้ันที่  4  เปนหอประชุมรัชตสมโภช  
  6. อาคารหลุยส ชาแนล เปนอาคาร สูง 5 ช้ัน กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2550 โดยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดเม่ือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีหองเรียนและ 
หองประกอบดังนี ้

  ช้ันที่ 1  เปนโถงโลงสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ  การประชุมยอยสําหรับนักเรียนในระดับช้ัน  หองเกียรติยศ 
หองน้ําชายและหองน้ําหญิง   

  ช้ันที่ 2  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  หองพักครูระดับช้ัน ป.1 หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร 

  ช้ันที่ 3  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2  หองพักครูระดับช้ัน ป.2หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร  

  ช้ันที่ 4  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  หองพักครูระดับช้ัน ป.3 หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร 

  ช้ันที่ 5  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  หองพักครูระดับช้ัน ป.4 หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร 

  ช้ันที่ 6  เปนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 หองทํางานครูคอมพิวเตอร หองทํางานครู วิทยาศาสตร และหองดนตรีสากล 
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  7. อาคารช้ันเดียว 1  ประกอบดวยหองมินิมารท หองจัดซ้ือ หองพัสดุ หองฝายบริการ หองฝายกิจกรรม 
หองแนะแนว หองลูกเสือ  หองพักครูสุขศึกษาและพลศึกษาและหองน้ําครู 

  8. อาคารช้ันเดียว 2 ประกอบดวยหองศิลปะมัธยมศึกษา หองการงานพื้นฐานอาชีพ หองศิลปะ
ประถมศึกษา หองเรียนสีเขียวและหองอภิบาล 
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4. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 257 คน 
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,091 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,010 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,295 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,073 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,305 คน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 108 คน  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 595 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 539 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 706 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 540 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
404 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครอง ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2555  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ปการศึกษา 2555 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู นักเรียน และผูปกครองโดยใชแบบสอบถาม  
  
 
  



 

 - 14 - 

การวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics)  
 ตอนที่ 2 วิเคราะหลักษณะของความพึงพอใจผูเรียน / ผูปกครอง / ครู ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 โดยใชสถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics) การวิเคราะห   
ขอมูลดังกลาวขางตนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 19 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล  
   ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห 
และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูตอการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน 
ไดแก ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  
 

ตาราง1.1  จํานวนครู จําแนกตามตําแหนงหนาที่ 
ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร/ผูรวมบริหาร 8 7.4 
ครูผูสอน 86 79.6 

ครูสนับสนุน 12 11.1 
ไมระบุ 2 1.9 
รวม 108 100.0 

 
จากตาราง 1.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 108 คน ผูบริหาร/ผูรวมบริหารจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

7.4 เปนครูผูสอน จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 79.6  เปนครูสนับสนุน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และไมระบุ
ขอมูลจํานวน 2 คน คิดเปน 1.9  
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ตาราง 1.2 จํานวนครูผูสอน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ัน 
 

กลุมสาระ ช้ันประถมศึกษา 
(คน) 

ช้ันมัธยมศึกษา 
(คน) 

รวม 

ภาษาไทย 4 7 11 
 5.0% 8.8% 13.8% 

วิทยาศาสตร 8 6 14 
 10.0% 7.5% 17.5% 

คณิตศาตร 6 7 13 
 7.5% 8.8% 16.3% 

สังคมศึกษาฯ 9 4 13 
 11.3% 5.0% 16.3% 

สุขศึกษา 3 0 3 
 3.8% .0% 3.8% 

ศิลปะ 1 1 2 
 1.3% 1.3% 2.5% 

การงานอาชีพฯ 4 2 6 
 5.0% 2.5% 7.5% 

ภาษาตางประเทศ 10 6 16 
 12.5% 7.5% 20.0% 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 1 2 
 1.3% 1.3% 2.5% 

รวม 46 34 80 
 57.5% 42.5% 100.0% 

 
 

จากตาราง 1.2 พบวา ครูผูสอนจํานวน 80 คน เปฯนครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 46 คน คิดเปน   
รอยละ 57.5 เปนครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.5 โดยเปนครูที่สังกัดกลุมสาระฯ 
ภาษาไทย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.8 กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 17.5 กลุมสาระฯ 
คณิตศาสตรจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 16.3 กลุมสาระฯ สังคมศึกษา จํานวน 13 คิดเปนรอยละ 16.3    กลุมสาระฯ 
สุขศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.8  กลุมสาระฯ ศิลปะ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.5  กลุมสาระฯ การงาน 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.5  กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ จํานวน  16 คน คิดเปนรอยละ 20.0 และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.5 
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ตาราง 1.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

 ดานการจัดหลักสูตรและการนําไปใช     
1 การกําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 4.24 .570 4.06 .556 
2 การจัดทําหนวยการเรียนรูโดยบูรณาการระหวางกลุมสาระฯ 4.18 .576 3.88 .781 
3 การสอดแทรกหรือแนวคิดของนักบุญหลุยสมารี มาบูรณาการในหลักสูตร 4.02 .723 3.75 .803 
 ดานการเรียนการสอน     
4 การสรางความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนการสอน 4.29 .589 4.18 .626 
5 การสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4.41 .583 4.38 .697 

6 การสอนซอมเสริมเพื่อแกไขขอบกพรองหรือสงเสริมความสามารถของ
นักเรียน 

4.07 .545 3.85 .870 

7 การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในช้ันเรียน 4.13 .661 4.03 .674 

8 มีระบบการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลือแนะนําครูในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

4.31 .633 4.03 .810 

9 การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 4.18 .614 3.91 .689 
 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี     

10 การสํารวจความตองการเพื่อวางแผนจัดหาส่ือการเรียนการสอน 3.89 .714 3.85 .857 

11 การจัดประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

4.00 .564 4.03 .870 

12 ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ 3.60 .688 3.24 1.156 
13 การติดตามการใชส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 3.82 .614 3.36 .994 
14 สถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 3.33 .905 2.88 1.066 
15 อุปกรณอื่นๆ ที่สนับสนุนการใชส่ือ 3.73 .788 3.59 .979 
 ดานการวัดและประเมินผล     

16 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจากฝายวิชาการ 4.23 .677 3.82 .904 
17 การสงเสริม สนับสนุนใหครูวัดและประเมินผลดวยวิธีที่หลากหลาย 4.20 .726 4.00 .739 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

18 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน 4.12 .662 3.68 1.007 

19 การจัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทําเคร่ืองมือวัดผลตามจุดประสงคใน
กลุมสาระการเรียนรู 

4.24 .679 3.76 .741 

20 การสนับสนุนใหมีการวิเคราะหขอสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน 4.02 .783 3.74 .898 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.05 3.80 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 81.00 76.00 
 

จากตาราง 1.3 พบวา  
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555       

ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.05 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 81.00  ยกเวนเร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555         
ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.80 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 76.00 ยกเวนเร่ืองระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ   การติดตามการใชส่ือของแตละกลุมสาระการ
เรียนรู  และเร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
 
ตาราง 1.4 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 การจัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัยใหแกนักเรียน 4.09 .725 3.61 1.029 
2 การจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบใหแกนักเรียน 4.07 .712 3.61 1.088 

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมความประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความ
จําเปน 

3.70 .756 3.21 .960 

4 การจัดและใหบริการคําแนะนําสามารถแกไขปญหาดานตางๆ ของ
นักเรียนได 

3.87 .687 3.52 .712 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

5 การติดตามผลนักเรียนหลังจากไดรับคําแนะนํา อบรม ตักเตือน 3.93 .646 3.55 .938 

6 การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

3.96 .665 3.52 1.034 

7 การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน 

3.91 .812 3.33 .957 

8 การติดตอประสานงานระหวางฝายปกครองกับหัวหนาระดับช้ันใน
การติดตามความประพฤติของนักเรียน 

3.96 .729 3.55 .869 

9 การขอความรวมมือจากผูปกครองในการแกไขปญหาความประพฤติ
ของนักเรียน 

3.89 .706 3.50 .803 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.93 3.49 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 78.60 69.80 

 
จากตาราง 1.4 พบวา  
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2555        

ตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.93 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 78.60  

2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2555          
ตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.49 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง   
คิดเปนรอยละ 69.80  
 
ตาราง 1.5 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานกิจกรรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ 4.27 .654 4.27 .801 
2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 4.24 .570 3.94 .704 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของนักเรียน 4.16 .601 3.85 .755 
4 การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาของนักเรียน 4.22 .636 3.97 .740 

5 การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและสามารถใชหองสมุดเพื่อเปน
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 

4.14 .668 3.79 .696 

6 การติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 4.09 .763 3.82 .846 
7 การนําผลประเมินไปใชในการปรับกิจกรรม 4.04 .706 3.67 .736 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.17 3.90 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 83.40 78.00 

 
จากตาราง 1.5 พบวา  
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555       

ตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.17อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 83.40  

2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2555 ตอการ
จัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.90 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
78.00  
 
ตาราง 1.6 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานบริการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ที ่ ประเด็น 
X  S.D. X  S.D. 

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 4.16 .568 3.77 .762 
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ  4.09 .603 3.81 .601 
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.93 .661 3.52 .890 
4 จํานวนคอมพิวเตอรในหองพักครู 3.05 1.056 3.03 1.080 
5 ปริมาณหนังสือในการศึกษาคนควาเพื่อประกอบการเรียนการสอน 3.82 .870 3.68 .832 
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จากตาราง 1.6 พบวา  
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555       

ตอการจัดการเรียนการสอน ดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.83 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 76.60 ยกเวน เร่ืองจํานวนคอมพิวเตอรในหองพักครู อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2555 ตอการ
จัดการเรียนการสอน ดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.62 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
72.40 ยกเวน เร่ืองการใหบริการดาน Internet   การใหบริการดาน Wifi และการใหบริการจากงานวิทยสนเทศ อยูในระดับ
พึงพอใจปานกลาง 
 
ตาราง 1.7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 -2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

6 การจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 3.95 .746 3.71 .824 
7 การใหบริการดาน Internet 3.89 .970 3.48 .926 
8 การใหบริการดาน Wifi 3.56 1.221 3.19 1.014 

9 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , เว็บไซต, 
เสียงตามสาย เปนตน 

3.80 1.002 3.93 .944 

10 การใหหรือการแจงขอมูลของนักเรียน 3.82 .657 3.61 .615 
11 การใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในงานวิชาการ 3.89 .784 3.65 .755 
12 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล 3.82 .786 3.61 .761 
13 การใหบริการจากงานการเงิน 4.09 .603 3.97 .752 
14 การใหบริการจากงานจัดซ้ือและพัสดุ 3.75 .751 3.61 .667 
15 การใหบริการจากงานมินิมารท 4.02 .590 3.68 .748 
16 การใหบริการจากงานวิทยสนเทศ 3.68 .857 3.39 .844 
17 การใหบริการจากงานโภชนาการ 3.77 .711 3.67 .802 
18 การใหบริการจากงานซอมบํารุง/ปะปา/ไฟฟา/เคร่ืองเสียง 3.64 .990 3.52 .811 
19 การใหบริการจากงานพยาบาล 4.02 .927 3.97 .706 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.83 3.62 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 76.60 72.40 
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ปการศึกษา 2553   ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 การจัดการเรียน

การสอน X  รอยละ X  รอยละ X  รอยละ 
ดานวิชาการ 3.60 72.05 3.90 78.01 3.93 78.60 
ดานปกครอง 3.25 65.07 3.66 73.23 3.61 72.20 
ดานกิจกรรม 3.62 72.32 4.01 80.12 3.97 79.40 
ดานบริการ 3.58 71.70 3.97 79.49 3.70 74.00 
เฉลี่ย  70.29  77.71  76.05 

 
 จากตาราง 1.7 พบวา 

- ปการศึกษา 2555 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ อยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 และ 2554  

- ปการศึกษา 2555 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง ดานกิจกรรม 
และดานบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 แต
ลดลงจากปการศึกษา 2554 
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ตาราง 1.8 ขอเสนอแนะของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2555 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ 

 
การจัดการเรียน

การสอน 
ขอเสนอแนะ 

ดานวิชาการ 
 

- เปล่ียนระบบการสอนซอมเสริมนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น (2) 
- ควรอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะรายวิชา 
- ควรมีการนิเทศติดตามการทํางานของครูอยางสมํ่าเสมอ และควรสะทอนผลการนิเทศใหครู

รับทราบเพื่อใชในการปรับปรุงการสอน 
- งานวันวิชาการควรจัดในภาคเรียนที่ 1 

ดานปกครอง 
 

- การนิเทศติดตามและสรางความตระหนักระเบียบวินัยนักเรียน ตองรวมมือกันทุกคนและกระทํา
อยางจริงจังตอเนื่อง (4) 

- ฝายปกครองทํางานดีแลว 
ดานกิจกรรม 
 

- กิจกรรมีการปรับปรุงอยูเสมอ ในหลายรายการจัดไดกระชับเวลาดีมาก และเปดโอกาสใหครูมีสวน
รวมมากขึ้น ควรเพิ่มการประชาสัมพันธกิจกรรมกับชุมชน 

ดานบริการ 
 

- จํานวนคอมพิวเตอรในหองพักครูไมเพียงพอตอจํานวนครู (4) 
- ระบบ wifi บางจุด ยังใชไมไดดี (2) 
- อุปกรณ IT ชํารุดบอย (3) 
- Internet  ชา 
- เม่ือมีงานที่จําเปนตองใชโปรเจคเตอร ควรมีครูดูแล หรือผูที่เช่ียวชาญ ดูแล เพราะการใหนักเรียน

ดูแล ทําใหเสียเวลา เม่ือนักเรียนไมสามารถแกไขปญหาได  
- การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ควรมี 2 ภาษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการ

เรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ เปนสําคัญ 
- หลังคา Walk way เกาและชํารุด  
- บริเวณ sport Center ไมสะอาด 
- หนวยงานไฟฟา ปะปา ควรไปอยูที่หนวยงานบริการเหมือนเดิม 
- หากมีการเขาคายลูกเสือที่ รร. ควรจัดทําหองอาบน้ําสําหรับการเขาคายดวย  

อ่ืนๆ 
 

- ควรเนนที่จิตสํานึก ความรับผิดชอบในหนาที่ของตน และตอสังคมสวนรวมของนักเรียน เชนความ
สะอาด 

- เนนคุณธรรมจริยธรรมคูวิชาการอยางจริงจัง การทิ้งขยะ การรักษาสาธารณะสมบัติ 
- การจัดการเรียนการสอนควรเนนในเร่ืองคุณงามความดี มากอนทางดานวิชาการ 
- The Policy to make tests  for students seems very complex with many procedures. 

Sometimes , it takes so long to finish the test . If you have any ideas of make easier 
process , it will be much better.  
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการ 
  สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4  
  ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  
 
ตาราง 2.1 จํานวนนักเรียน  ป.4-ม.6  ปการศึกษา 2555 จําแนกตามระดับช้ันและโปรแกรมการเรียน 
 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ป.4-ป.6 425 170 595 

 23.1% 9.2% 32.3% 
ม.1-ม.3 377 162 539 

 20.5% 8.8% 29.3% 
ม.4-ม.6 610 96 706 

 33.2% 5.2% 38.4% 
รวม 1412 428 1840 

 76.7% 23.3% 100.0% 
 
 

จากตาราง 2.1 พบวา   
1. นักเรียนจํานวนทั้งหมด 1,840  คน เปนนักเรียนโปรแกรม MLP จํานวน 1,412 คน คิดเปนรอยละ 

76.7 และเปนนักเรียนโปรแกรม EP จํานวน 428 คน คิดเปนรอยละ 23.3  
2. นักเรียนจํานวนทั้งหมด 1,840  คน เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ป.4-ป.6 จํานวน 595 คน   

คิดเปนรอยละ 32.3 เปนนักเเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.1-ม.3 จํานวน 539 คน คิดเปนรอยละ 29.3 และเปนนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.4-ม.6 จํานวน 706 คน คิดเปนรอยละ 38.4 
 
ตาราง 2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานวิชาการ  โปรแกรม MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
 ดานหลักสูตร       
1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความตองการของนักเรียน 4.26 .694 4.01 .724 4.02 .755 
2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย สอดคลองกับปจจุบัน 4.35 .696 4.13 .720 4.11 .766 
3 เนื้อหาสาระที่ไดรับจากครูผูสอนในแตละรายวิชา 4.35 .762 3.97 .766 3.97 .775 
 ดานการจัดการเรียนการสอน       

4 กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหมีความหลากหลายเชน  
การทําโครงงาน การบูรณาการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ 

4.41 .704 4.20 .814 4.01 .835 

5 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 4.25 .821 3.97 .865 4.00 .814 
6 บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน 3.98 .888 3.74 .951 3.80 .895 
7 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4.30 .802 3.95 .941 4.01 2.260 
8 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 3.75 1.037 3.30 1.182 3.55 1.103 
9 การตรวจงานและการติดตามงาน 4.29 .811 3.94 .913 3.95 .901 
 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา       

10 ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและนาสนใจ 4.52 .712 4.26 .815 4.09 .830 
11 คุณภาพของตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน 4.31 .744 4.17 .803 4.13 .819 
 ดานการวัดและประเมินผล       

12 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด 4.29 .827 3.96 .958 3.92 .932 

13 การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหาที่
เรียน 

4.33 .769 4.07 .821 4.03 .841 

14 
วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย เชน  การทดสอบ การ
สังเกต  การสัมภาษณ  
การตรวจช้ินงาน เปนตน 

4.28 .781 4.11 .791 4.02 .807 

15 การแจงผลการวัดและประเมินใหนักเรียนรับทราบ 4.18 .867 4.01 .784 4.07 .838 

16 การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการวัดและ
ประเมินผล 

4.14 .870 3.90 .873 3.91 .852 

17 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลอง
กับการวัดและประเมินผล 

4.25 .837 3.95 .864 3.96 .807 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.25 3.98 3.97 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 85.00 79.60 79.40 
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จากตาราง 2.2 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.25 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 85.00 ยกเวนเร่ืองที่ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและนาสนใจ อยูในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.98 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.60 ยกเวน เร่ืองจํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ              
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.97 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.40 ยกเวน เร่ืองจํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
 
ตาราง 2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง โปรแกรม MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู 4.38 .745 4.25 .742 4.19 .784 
2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และใจของครู  4.18 .825 4.10 .836 4.04 .819 
3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 4.26 .814 4.12 .853 4.00 .879 
4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  4.39 .714 4.23 .759 4.02 .852 

5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี 

4.39 .844 4.26 .766 4.07 .915 

6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหา 4.23 .883 4.07 .848 3.98 .851 

7 การติดตามประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน 

4.22 .861 4.23 .849 4.03 .898 

8 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิด 4.14 1.002 4.14 .933 4.00 .912 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.27 4.17 4.04 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 85.40 83.40 80.80 
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จากตาราง 2.3 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.27 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 85.40 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.17 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.40 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.04 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.80 
 
ตาราง 2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานกิจกรรม  โปรแกรม MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที ่1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

  1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.50 .810 4.41 .712 4.25 .782 
2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัดกิจกรรม 4.28 .865 4.30 .798 4.10 .815 

3 การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสราง
ความสนใจแกนักเรียนและเขารวมกิจกรรม 

4.38 .777 4.31 .807 4.07 .855 

4 การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมที่
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

4.23 .908 4.16 .856 3.98 .944 

5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา 4.36 .915 4.37 .748 4.13 .896 
6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย  4.21 1.012 3.92 1.009 3.87 1.017 
7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  4.45 .753 4.34 .820 4.13 .872 
8 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทยและมารยาทไทย  4.47 .748 4.35 .805 4.18 .874 
9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  4.26 .898 4.22 .832 4.02 .919 

10 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับความตองการ
และความถนัดของผูเรียน 

4.28 .895 4.20 .850 4.11 2.239 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที ่1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.34 4.26 4.08 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 86.80 85.20 81.60 
 

จากตาราง 2.4 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.34 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 86.80 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.26 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 85.20  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.08 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.60 

 
 
ตาราง 2.5 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานบริการ โปรแกรม MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

  1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 4.13 1.742 3.90 .935 4.04 2.336 
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ 4.24 .897 4.04 .891 3.96 .845 
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.53 1.230 3.04 1.272 3.45 1.132 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรูดวย
ตนเอง 

4.29 .878 3.91 .930 3.75 1.033 

5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ 4.29 .857 4.08 .872 3.93 .901 
6 การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไปทัศนศึกษา 4.28 1.009 4.08 .907 4.13 .908 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

7 การใหบริการของหองพยาบาล 4.43 .840 4.23 .948 3.97 1.000 
8 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 3.86 1.080 3.69 .999 3.61 1.074 
9 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 4.27 .917 4.11 .876 3.99 .956 

10 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ 4.20 .907 3.92 .945 3.91 .926 
11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.28 .776 4.15 .794 3.93 .923 
12 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล 4.40 2.630 4.10 .851 3.98 .884 
13 การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 4.25 .852 4.11 .869 4.00 .896 

14 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , 
เว็บไซต, เสียงตามสาย เปนตน 

4.45 .820 4.22 .864 4.10 .963 

15 การใหบริการจากงานการเงิน 4.25 .938 4.17 .855 4.01 .951 
16 การใหบริการจากงานมินิมารท 4.11 .976 4.02 .967 3.92 .958 
17 การใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในงานวิชาการ 4.27 .859 4.08 .863 3.95 .944 
18 การใหบริการจากงานวิทยสนเทศ 4.21 .906 4.03 .943 3.89 .972 
19 การใหบริการดาน Internet 3.83 1.253 3.61 1.235 3.67 1.610 
20 การใหบริการดาน Wifi 3.75 2.857 3.47 1.280 3.39 1.271 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.16 3.95 3.88 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 83.20 79.00 77.60 

 
จากตาราง 2.5 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.16 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.20  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.95 อยูในระดับพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.00 ยกเวน เร่ืองจํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียนและการใหบริการดาน Wifi อยูในระดับ
พึงพอใจปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.88 อยูในระดับพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.60 ยกเวน เร่ืองจํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียนและการใหบริการดาน Wifi อยูในระดับ
พึงพอใจปานกลาง 
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ตาราง 2.6  ขอเสนอแนะของนักเรียนโปรแกรม MLP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 

 
การจัดการเรียน

การสอน ขอเสนอแนะ 

ดานวิชาการ - ควรลดปริมาณการบาน  (8) 
- สรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหสนุกขึ้น (5)  
- ครูควรจะสอนใหเขาใจมากกวานี้ (3) 
- ควรออกสอบใหตรงกับที่สอน (2) 
- การเรียนการสอนของโรงเรียนดีอยูแลว (2) 
- สงเสริมใหนักเรียนไปแขงขันภายนอกในความสามารถตางๆ และเปดโอกาสใหนักเรียนทุก

คน (2) 
- ควรมีกิจกรรมในการเรียนการสอน เชน การทําช้ินงาน และบูรณาการไดกับวิชาอื่น 
- ครูควรมีความยุติธรรมในการใหคะแนน 
- เนนสอบเก็บคะแนน 
- ควรแจกใบเกรดใหนักเรียนกอนวันพบปกครอง 
- เวลาเรียนในแตละคาบควรกําหนดเวลาใหเทากัน  
- ควรมีการสอนนอกหองเรียนใหมากกวานี้ 

ดานปกครอง - ครูสอนดีและเอาใจใสนักเรียนดี (3) 
- ครูควรถามเหตุผลทําเรียนกอนที่จะลงโทษและไมควรลงโทษแบบเหมารวม (3) 
- ครูควรเอาใจใสนักเรียนใหมากขึ้น (2) 
- ควรพิจารณานักเรียนที่ไดรับ Smart Student อยางเครงครัด(2) 
- ครูควรแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน (2) 
- จัดกิจกรรมใหนักเรียนและสอนเร่ืองการใชวาจาใหกับนักเรียน  
- สงเสริมใหเด็กรวมมือกันดูแลอุปกรณตางๆ ภายในหองเรียน  

ดานกิจกรรม - กิจกรรมมากเกินไป (14) 
- กิจกรรมดานกีฬาควรเพิ่ม และทําใหหลากหลายมากขึ้น (2) 
- ภาคเรียนที่ 1 ไมคอยมีกิจกรรม (2)  
- อยากใหมีการประกวดรองเพลงของดนตรีของระดับช้ัน 
- โรงเรียนมีกิจกรรมดี เหมาะสมตอเวลา 
- อยากใหกิจกรรมมีความสนุกสนานย่ิงขึ้น 
- เปล่ียนเพลงออกกําลังกายตอนเชา ใหเปนเพลงที่ทันสมัยและสนุก (3)  
- กิจกรรมทุกอยางควรใหนักเรียนเกือบทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม 
- กิจกรรมไมควรมีการเปล่ียนแปลงแบบกระทันหัน  
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การจัดการเรียน
การสอน 

ขอเสนอแนะ 

ดานบริการ - ควรกําหนดพื้นที่การใหบริการและพัฒนาความเร็วของ  wifi ใหใชงานไดตลอดเวลา (17) 
- ควรปรับปรุงหองน้ํา โดยทําที่ก้ันที่ปสสาวะ(17) 
- ปรับปรุง Internet ใหเร็วขึ้น (11) 
- หองน้ําไมสะอาด (7) 
- พัฒนาอุปกรณในหองเรียนใหมีคุณภาพพรอมใชงาน (5) 
- น้ําด่ืมไมสะอาด (3) 
- อยากใหมีสระวายน้ํา (3) 
- ควรปรับปรุงหองเรียน (3) 
- หองคอมพิวเตอรไมมี internet (3) 
- โรงอาหารควรพัฒนารสชาติอาหารและราคา (2) 
- พัฒนาในดานความสะอาดในโรงเรียน (2) 
- ควรมีแกวกระดาษบริการตรงตูน้ําด่ืม 
- มินิมารทไมสุภาพตอลูกคา  
- มินิมารทควรใชบัตรสมาทรการด 

อ่ืนๆ - พัฒนาการเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้น (3)  
- การขอรับเงินสนับสนุนมากเกินไป (2) 

 
 
ตาราง 2.7 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานวิชาการ โปรแกรม EP ของโรงเรียน 

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
 ดานหลักสูตร       

1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความตองการของ
นักเรียน 

4.08 .769 3.82 .805 3.72 .834 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย สอดคลองกับปจจุบัน 4.18 .802 3.94 .804 3.66 .918 
3 เนื้อหาสาระที่ไดรับจากครูผูสอนในแตละรายวิชา 4.11 .810 3.89 .834 3.62 .913 
 ดานการจัดการเรียนการสอน       

4 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหมีความ
หลากหลายเชน  การทําโครงงาน การบูรณาการ 
และเทคนิคการสอนอื่น ๆ 

4.25 .834 4.11 .721 3.68 1.055 

5 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน 

4.08 .906 4.02 .729 3.87 .890 

6 บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน 3.79 .931 3.85 .808 3.64 .874 
7 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4.19 .823 3.89 .841 3.61 .982 
8 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 3.42 1.113 3.12 1.139 3.27 1.115 
9 การตรวจงานและการติดตามงาน 4.18 2.215 3.90 .776 3.59 .977 

 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

      

10 ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
นาสนใจ 

4.13 .901 4.01 .825 3.74 .970 

11 คุณภาพของตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน 4.09 .912 3.98 .932 3.82 1.047 
 ดานการวัดและประเมินผล       

12 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด 4.12 .905 3.95 .954 3.59 1.077 

13 การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหา
ที่เรียน 

4.15 .829 3.99 .855 3.88 .836 

14 
วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย เชน  การ
ทดสอบ การสังเกต  การสัมภาษณ  
การตรวจช้ินงาน เปนตน 

4.12 .872 4.06 .777 3.76 .821 

15 การแจงผลการวัดและประเมินใหนักเรียนรับทราบ 4.12 .896 4.01 .802 3.69 .935 

16 การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการวัดและ
ประเมินผล 

4.00 .929 3.87 .823 3.59 .962 

17 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความ
สอดคลองกับการวัดและประเมินผล 

4.04 .876 3.89 .806 3.58 .906 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.06 3.90 3.67 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 81.20 78.00 73.40 

 



 
   
 

- 33 - 

จากตาราง 2.7 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ              

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.06 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.20 ยกเวนเร่ือง จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม  EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ               
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.90 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 78.00 ยกเวนเร่ือง จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 
2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.67 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเปนรอยละ 73.40 ยกเวนเร่ือง จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
 
ตาราง 2.8 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานปกครอง โปรแกรม EP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู 4.18 .883 4.08 .763 3.90 1.041 
2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และใจของครู  4.01 .907 3.97 .819 3.77 1.000 
3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 4.08 .900 3.99 .864 3.78 1.007 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบ
วินัย  

4.30 .807 4.10 .843 3.75 .951 

5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี 

4.21 .929 4.21 .782 3.81 1.069 

6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหา 4.18 .806 4.00 .893 3.67 1.139 

7 การติดตามประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน 

4.18 .843 4.05 .899 3.84 1.040 

8 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิด 3.99 1.051 3.86 1.046 3.68 1.119 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.14 4.03 3.77 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 82.80 80.60 75.40 
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จากตาราง 2.8 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ               

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.14 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.80 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.03 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.60 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.77 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 75.40 
 
ตาราง 2.9 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานกิจกรรม  โปรแกรม EP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ประถมศึกษา 
ปที ่4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.41 .811 4.29 .790 3.96 1.004 
2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัดกิจกรรม 4.13 .866 4.12 .845 3.92 1.033 

3 การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสราง
ความสนใจแกนักเรียนและเขารวมกิจกรรม 

4.25 .801 4.11 .834 3.76 1.013 

4 การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมที่
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

4.06 .948 4.01 .889 3.80 1.022 

5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา 4.30 .873 4.30 .925 3.92 .970 
6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย  4.24 .891 3.86 .927 3.49 1.114 
7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  4.25 .860 4.21 .796 3.84 .898 
8 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทยและมารยาทไทย  4.48 .801 4.20 .817 3.99 .962 
9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  4.09 .949 4.07 .872 3.80 1.022 

10 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับความตองการ
และความถนัดของผูเรียน 

4.26 .855 4.14 .875 3.76 1.099 
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ประถมศึกษา 
ปที ่4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.25 4.13 3.82 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 85.00 82.60 76.40 
  
 

จากตาราง 2.9 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ              

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.25 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 85.00  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.13 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.60 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.82 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 76.40 
 
 
 
 

ตาราง 2.10 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานบริการ โปรแกรม EP ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 4.09 .971 3.54 .989 3.57 1.075 
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ 4.19 .850 3.73 .900 3.78 .962 
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.74 1.078 3.69 1.029 3.39 1.114 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรู
ดวยตนเอง 

4.19 .919 3.90 .854 3.43 1.176 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ 4.04 .927 4.05 .848 3.54 1.023 
6 การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไปทัศนศึกษา 4.02 1.078 4.05 .889 3.99 .959 
7 การใหบริการของหองพยาบาล 4.19 1.038 3.92 1.016 3.74 1.093 
8 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 3.75 1.109 3.57 1.050 3.43 1.075 
9 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 4.13 .955 3.97 .956 3.79 1.092 

10 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทาง
โภชนาการ 

3.91 1.061 3.83 .961 3.78 .926 

11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.06 1.007 3.97 .848 3.70 .922 
12 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล 4.16 .997 4.00 .830 3.75 .969 
13 การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 4.16 .831 4.08 .857 3.87 .956 

14 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน 
วารสาร , เว็บไซต, เสียงตามสาย เปนตน 

4.39 .843 4.12 .832 3.90 .978 

15 การใหบริการจากงานการเงิน 4.09 1.020 3.91 .942 3.81 1.096 
16 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.90 1.158 3.74 .986 3.76 .966 
17 การใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในงานวิชาการ 4.08 .943 3.92 .868 3.75 1.003 
18 การใหบริการจากงานวิทยสนเทศ 4.08 .981 3.95 .840 3.67 1.053 
19 การใหบริการดาน Internet 3.93 1.091 3.49 1.164 3.24 1.206 
20 การใหบริการดาน Wifi 3.61 1.254 3.33 1.259 3.12 1.355 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.04 3.84 3.65 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.80 76.80 73.00 

 
จากตาราง 2.10 พบวา  
1. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ              

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.04 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.80  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.84 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 76.80 ยกเวนเร่ืองการใหบริการดาน Internet และ Wifi อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.65 อยูในระดับ    
พึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 73.00 ยกเวนเร่ืองการจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ    การใหบริการดาน 
Internet และ Wifi อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
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ตาราง 2.11  ขอ เสนอแนะของนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเ รียนการสอนของโรงเ รียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 

 
การจัดการเรียน

การสอน 
ขอเสนอแนะ 

ดานวิชาการ - ครูตางชาติส่ังการบานเยอะ 
- อยากใหฝายวิชาการมีคาบสัมภาษณเพื่อเตรียมความพรอมเขามหาวิทยาลัย 
- การวางหลักสูตรยังไมดีพอ 

ดานกิจกรรม - ลดกิจกรรม  (2) 
- การออกกําลังกายชวงเชาทําใหเหง่ือออก มีกล่ินตัว 

ดานบริการ - wifi และ Internet (6) 
- หองน้ําสกปรก (3) 
- พนักงานควรบริการใหสุภาพ (3) 
- อยากใหมีการตรวจสอบอุปกรณในหองเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
- พนักงานมินิมารทควรย้ิมแยม และเต็มใจใหบริการ 
- มินิมารทใช smart card 
- หอง EP ควรทําผนังหองใหเก็บเสียง และฟลมติดกระจกเพราะแสงสองทําใหมองไมเห็น

เวลาฉายโปรเจคเตอร 
- การซอมบํารุงชา  

 
ตาราง 2.12  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 -2555 
 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP การจัดการ
เรียนการ

สอน 
ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
ปการศึกษา 

2555 
วิชาการ 3.53 

(70.53%) 
4.06 

(81.30%) 
4.06 

(81.20%) 
3.51 

(70.10%) 
4.02 

(80.45%) 
3.91 

(78.20%) 
ปกครอง 3.62 

(72.45%) 
4.18 

(83.53%) 
4.15 

(83.00%) 
3.59 

(71.76%) 
4.08 

(81.64%) 
4.02 

(80.40%) 
กิจกรรม 3.61 

(72.29%) 
4.17 

(83.36%) 
4.21 

(84.20%) 
3.60 

(71.90%) 
4.07 

(81.34%) 
4.11 

(82.20%) 
บริการ 3.50 

(70.00%) 
4.09 

(81.82%) 
3.98 

(79.60%) 
3.42 

(68.44%) 
3.93 

(78.52%) 
3.88 

(77.60%) 
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 จากตาราง 2.12 ปการศึกษา 2555 นักเรียนโปรแกรม MLP และ EP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยคารอยละของดาน
กิจกรรมมีคาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 และ 2554 
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วิชาการ ปกครอง กิจกรรม บริการ

แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนโปรแกรม MLP 
ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ปการศึกษา 2553-2555

ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2555
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แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนโปรแกรม EP 
ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ปการศึกษา 2553-2555

ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2555
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการ 
สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 
ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 
ตาราง 3.1 จํานวนผูปกครองปการศึกษา 2555 จําแนกตามระดับช้ันและโปรแกรม 
 

โปรแกรม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 
MLP 433 320 753 

 45.9% 33.9% 79.8% 
EP 107 84 191 

 11.3% 8.9% 20.2% 
รวม 540 404 944 

 57.2% 42.8% 100.0% 
 
 

จากตาราง 3.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 944 คน เปนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 
540 คน  คิดเปนรอยละ 57.2 เปนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 404 คน คิดเปนรอยละ 42.8 โดยเปน
ผูปกครองของนักเรียนโปรแกรม MLP จํานวน 753 คน คิดเปนรอยละ 79.8 และ เปนผูปกครองของนักเรียนโปรแกรม EP 
จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 20.2 
 
 
ตาราง 3.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ      

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลักษณ/จุดเดน/ตลอดจนแสดงออก
ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน 

4.22 .617 4.16 .609 

2 หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม 4.18 2.562 4.05 .653 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 3.94 .723 3.90 .730 

4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  3.66 .713 3.70 .879 

5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน 3.74 .751 3.66 .765 

6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมีประโยชน 3.89 .713 3.82 .722 

7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและสมํ่าเสมอ 4.16 .717 4.04 .760 

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.90 .718 3.79 .742 

9 ความรูความสามารถของครูผูสอน 4.25 .649 4.16 .692 

10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน 4.24 .690 4.18 .712 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.02 3.95 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.40 79.00 

 
 

จากตาราง 3.2 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.02 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.40 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLPระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.95 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.00 
 
ตาราง 3.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง      

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 นักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความประพฤติดี 4.00 .704 3.99 .728 
2 นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสวนรวม 3.94 .741 3.89 .788 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

3 นักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน 3.74 .860 3.82 .845 
4 นักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว 4.02 .721 3.98 .770 
5 การปฏิบัติตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจาและใจ 4.23 .679 4.17 .673 
6 การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียน 4.12 .671 4.07 .667 
7 โรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหาที่ชัดเจน 3.95 .727 3.94 .696 

8 โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียน 

4.02 .688 4.06 .731 

9 โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดอยางชัดเจน 4.11 .709 4.08 .732 

10 การประสานและใหความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียน 

4.07 .732 4.07 .727 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.02 4.01 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.40 80.20 

 
จากตาราง 3.3 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.02 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.40 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.20 

 
 

ตาราง 3.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม       
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 นักเรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกาย  3.92 1.684 3.71 .796 
2 นักเรียนกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 3.84 .784 3.71 .770 
3 นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 3.96 .741 3.92 .715 
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา 3.94 .744 3.85 .725 
5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความถนัดของผูเรียน 3.89 .739 3.85 .685 
6 โรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 4.04 .710 4.07 1.965 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.93 3.85 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 78.60 77.00 

  

จากตาราง 3.4 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.93 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 78.60 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.85 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.00 
 
ตาราง 3.5 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานบริการ        

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 การประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , เว็บไซต, และ
สงขาวสารของโรงเรียนใหแกผูปกครอง 

4.55 3.817 4.17 .715 

2 การอํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอภาระกิจตางๆ 4.19 .681 4.18 .643 
3 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนใหผูปกครองไดรับทราบ 4.24 .660 4.14 .655 
4 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 3.96 .736 3.97 .697 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

5 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 4.06 .687 4.07 .651 
6 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ 4.01 .728 4.03 .690 
7 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน 4.20 .652 4.16 .649 
8 การใหบริการจากงานพยาบาล 4.17 .693 4.13 .664 
9 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.14 .670 4.11 .645 

10 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 4.15 .709 4.13 .650 
11 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล 4.20 .631 4.17 .663 
12 การใหบริการจากงานการเงิน 4.12 .688 4.13 .658 
13 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.98 .733 3.98 .705 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.15 4.11 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 83.00 82.20 

 
จากตาราง 3.5 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.15 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 83.00 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.11 อยูในระดับ    
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 82.20 
 
ตาราง 3.6 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน MLP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 การจัดการเรียนการสอน 
X  รอยละ X  รอยละ 

ดานวิชาการ 3.94 78.81 3.99 79.80 
ดานปกครอง 4.07 81.43 4.01 80.20 
ดานกิจกรรม 4.01 80.27 3.90 78.00 
ดานบริการ 4.01 80.16 4.13 82.60 

 
 จากตาราง 3.6 พบวา ปการศึกษา 2555 ผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละในดานวิชาการและดานบริการเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับปการศึกษา 2554 
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ตาราง 3.7 ขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

ดานวิชาการ 
 

- ควรมีการบานใหเด็กทําอยางสมํ่าเสมอ (2) 
- เนนใหนักเรียนจดสมุดการบานเพื่อใหผูปกครองรับทราบ (2) 
- อยากใหทางโรงเรียนเนนเด็กในเร่ืองของความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดนอกกรอบ ลักษณะคลาย

กับโรงเรียนในเครือสาธิตฯ 
- ชวยเนนวิชาประวัติศาสตรและสังคมใหมากขึ้น 

ดานปกครอง - อยากใหเขมงวดในการออกไปนอกโรงเรียน 
- อยากใหมีโครงการดีๆ ฝกและเรียนรูการพูดจาใหสุภาพไพเราะเรียบรอยเหมาะสมกับวัย 

ดานบริการ 
 

- หองน้ําควรมีกระดาษชําระ 
- ตูน้ําด่ืมของเด็ก ป.1 ควรมีถวยกระดาษ 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ดานวิชาการ 
 

- อยากใหทางโรงเรียนใหความสําคัญเร่ืองเด็กที่เรียนดี และเรียนออนใหสามารถพัฒนาให
ใกลเคียงกันได  

- กระเปานักเรียนแตละวันหนักเกินไปสําหรับเด็กวัยนี้ 
- หนังสือบางเลมแจกมาโดยที่ไมไดใชเลย 
- ชวยพิจารณาและเนนการเรียนการสอน แบบนักเรียนเปนศูนยกลาง กลาคิด กลาแสดงออก

ในทางความคิดและการปฏิบัติ 
- อยากใหเนนเร่ืองภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ  gramma 
- เพิ่มจิตสํานึกและความเขาใจในเร่ืองการใชคอมพิวเตอร IPAD ในการคนควาหาขอมูลเพื่อ

ความรูมากกวาการเลนเกมในคอมพิวเตอร   
ดานกิจกรรม - ควรปรับราคากิจกรรมการเขาคายตางๆ  

- กิจกรรมบางอยางมากเกินความจําเปนทําใหเรียนไมทัน 
ดานบริการ - ควรจัดหาแกวกระดาษ/พลาสติกใหนักเรียนสําหรับด่ืมน้ํา และกํากับเร่ืองการใชเคร่ืองด่ืมน้ําที่

สะอาดปลอดภัย 
- น้ําด่ืมตามตูตางๆ ยังไมสะอาด 

อื่นๆ  - ชวยดูแลเร่ืองการจอดรถของผูปกครองตอนเย็น ชองจอดขวางการจราจร ขางสนามเทนนิส 
ดานหนาโรงเรียน  

- รบกวนทางโรงเรียนใช Social Media ใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ดานวิชาการ 
 

- เนื้อหาบางเร่ืองยากเกินไป (2)  
- ขอมูลทางวิชาการของนักเรียนมีครอบคลุมครบถวนดี  
- อยากให รร. ในเครือมีขอสอบกลาง วัดผล นร. ของในเครืออัสสัมฯ 
- ในบางวิชา ตองไปหาขางนอกเพิ่มเติม เนื่องจากในหนังสือเนื้อหาไมพอ 
- อยากใหมีแบบฝกหัดใหนร.ไดฝกทํามาก 
- ทักษะภาษาอังกฤษดานการเขียนและพูดยังไมนาพอใจ 
- ทักษะภาษาไทยดานการสะกดคํา ยังไมนาพอใจ 
- สงเสริมใหนักเรียนอานหนังสือมากขึ้น 
- อยากใหพัฒนาความรูของ นร. ใหสามารถแขงขันกับ นร.ของ รร. อื่นๆได   

ดานปกครอง - หากนักเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงจากเดิม กรุณาแจงใหผูปกครองทราบทันที  
- อยากใหผูบริหารเขมงวดแบบที่เปนอยูนี้ตลอดไป 
- นักเรียนบางคนพูดจาไมเรียบรอย  
- ใชบทลงโทษเกินกวาเหตุ 

ดานกิจกรรม - กิจกรรมโดยรวมดี แต รร. ควรเปนที่แสดงของนักเรียน ผูปกครองควรมีสวนรวมบาง 
- ควรมีกิจกรรมการออกกําลังกาย 

ดานบริการ 
 

- มินิมารทควรจะสามารถใหใชสมารทการดดวย 
- เจาหนางานประชาสัมพันธ ควรใสใจกับผูที่ตองการมาติดตอมากกวานี้ 

อื่นๆ - ชอบสังคมและบรรยากาศของ รร.  
 
 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ดานวิชาการ 
 

- ควรพิจารณาลดวิชา MLP ลง แตเนนเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เชน Gramma 
Vocabulary ใหมากขึ้น โดยเรียนกับอาจารยตางชาติ (3) 

- ในกรณีครูประจําวิชาติดภารกิจ ไมสามารถมาสอนได ควรมอบหมายใหครูทานอื่นที่สอนวิชา
เดียวกันมาสอนแทน  

- ควรปรับเกณฑการใหคะแนนใหเหมาะสม กับเวลาเรียน 
- หนังสือของมูลนิธฯิ ไมไดมาตรฐาน  
- ปริมาณนักเรียนตอหองมากเกินไป 
- หนังสือเรียนมากเกินไป  
- ควรเนนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองมากกวา การทองจํา ใหมีทักษะในการใชชีวิตประจําวัน 
- โดยภาพรวมทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีอยูแลว 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ดานปกครอง - ควรตรวจสอบเร่ืองยาเสพติดอยางจริงจังและเขมงวด 

- ทางโรงเรียนมีระเบียบที่เครงครัดดี 
ดานกิจกรรม - โรงเรียนมีกิจกรรมมาก (3) 

- ควรเนนใหเด็กกลาแสดงออกใหมากขึ้น (2) 
- ควรเนนกีฬาของโรงเรียนใหมากกวานี้ 
- ควรมีกิจกรรมพิเศษสําหรับนกัเรียนที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน 

ดานบริการ 
 

- อยากใหแกไขเร่ืองที่จอดรถผูปกครองและการจราจร  (2) 
- หองน้ําคอนขางสกปรก ควรมีกระดาษชําระไวในหองน้ํา  
- น้ําด่ืมสําหรับผูปกครองไมมี  
- ปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหมีสภาพดี  
- นําจดหมายถึงผูปกครองทุกฉบับขึ้น Website ของโรงเรียน 
- ทางโรงเรียนมีความพรอมดานบริการดี 

อื่นๆ - มีวันหยุดมากเกินไป 
- ทางผูปกครองพยายามใหความรวมมือกับโรงเรียนในทุกๆ ดาน 
- เปนโรงเรียนที่ดีอยูแลวของจังหวัดสมุทรปราการ 
- กรณีการสอบเขา ม.1 ควรรับนักเรียนเกากอนที่จะเปดรับนักเรียนใหม 

 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ดานวิชาการ 
 

- ขอใหเนนเร่ืองดานภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคม อาเซียน (AEC)  (3) 
- เนนเนื้อหาทางวิชาการใหมากขึ้น 
- ควรมีการตรวจทานความถูกตองของเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน 
- ควรมีการอธิบายและเฉลยแบบฝกหัดใหละเอียดและถูกตอง 
- เอกสารประกอบการสอนควรทําเปนรูปเลม 
- ควรจะสงเสริมดานวิชาการใหครอบคลุมกระจายทั่วถึงเด็กในทุกคน  
- ความสัมพันธผูปกครองและครูนอยเกินไป บางคร้ังติดตอยาก 

ดานปกครอง 
 

- ขอใหทางโรงเรียนดํารงไวกับการดูแลและปฏิบัติตอนักเรียนเชนที่ทํามา 
- การปกครองนักเรียน ความเปนไปไดควรใหนักเรียนปกครองนักเรียนและไดรับการยอมรับจาก

นักเรียน (ตามระเบียบของ รร. ที่กําหนดไว) 
- อยากใหสงเสริมดานคุณธรรม มุมมองในการใชชีวิตประจําวันใหมากขึ้น 

ดานบริการ 
 

- การจัดระเบียบ ลานจอดรถผูปกครอง การจราจร บนถนนรอบ รร.(2) 
- นักเรียนขามถนนไมเปนระเบียบ 

อื่นๆ  - มาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนดีมาก  
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ดานบริการ - ราคาอาหารแพงเกินไป 
- น้ําด่ืมในโรงเรียนไมสะอาด 

อื่น - โครงการจัดต้ังสหกรณออมทรัพยขึ้นภายในโรงเรียน  
 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ดานวิชาการ 
 

- ควรเชิญอาจารยจากภายนอกมาติวเพิ่มเติม (2) 
- ดานวิชาการดีอยูแลว 
- ควรใหนักเรียนมีการบานเพิ่มขึ้น 
- ควรสอนใหนักเรียนรูจักขนขวาย หาความรูจากแหลงอื่นๆ สอนให รูจักคิดเปน ทําเปน 
- คุณครูประจําช้ันไดติดตอประสานงานกับผูปกครองดานการเรียนเอกสารตางๆ ดีมาก 

ดานปกครอง 
 

- นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมไมเหมาะสมมาก (2) 
- พัฒนาเร่ืองการใชวาจาของนักเรียน  (2) 
- ควรมีขอกําหนดระเบียบใหเครงครัดเพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตาม  
- การประชุมผูปกครองฯ ไมมีความชัดเจนควร 

ดานกิจกรรม - สงเสริมกิจกรรมใหมากขึ้น เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
อื่นๆ - มุงม่ันพัฒนาเทคนิคหรือวิวัฒนาการใหทันสมัย ทันตอเหตุการณปจจุบันและตอไปในอนาคต 
 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ดานวิชาการ 
 

- ทบทวนปริมาณการบานของแตละวิชา  
- ควรตรวจสอบความถูกตองของหนังสือเรียน 
- ควรมีการจัดคอรสเรียนกวดวิชา ต้ังแต ม.4 เพื่อเปนพื้นฐานในการสอบเขามหาวิทยาลัย 

ดานปกครอง - นักเรียนบางไมคอยมีระเบียบวินัย และไมคอยมีความรับผิดชอบ (3) 
- อยากใหควบคุมการตัดผมของนักเรียน ม.ปลาย ใหเหมาะสม 
- ยินดีใหความรวมมือกับทางโรงเรียนอยางเต็มที่ ขอใหทาง รร. แจงมาไดเลย 

ดานกิจกรรม - สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น 
ดานบริการ - ราคาอาหารแพงเกินไป 

- บัตรสําหรับแลกซ้ืออาหารในโรงอาหาร ไมเพียงพอ 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ดานวิชาการ 
 

- ความรูของครูผูสอนดี แตควรพัฒนาดานความสามารถในการถายทอดความรู หรือการส่ือสาร
กับนักเรียน (2) 

- ควรมีการสอบวัดนักเรียนเพื่อแบงหองตามความรูความสามารถ 
- ควรจัดการเรียนการสอนระบบ IT (Information Technology) ใหนักเรียน 
- ควรใหความสําคัญกับการเรียนวิชาการ มีการแนะแนวใหมากกวานี้  

ดานปกครอง - ดีอยูแลว 
- ขอใหเขมงวดเร่ืองการเขา-ออกนอกโรงเรียน ในเวลาเรียน 
- เนนเร่ืองการพูดจาของนักเรียนใหสุภาพมากกวานี้ 

ดานกิจกรรม - โรงเรียนมีกิจกรรมมากเกินไป (3) 
- สงเสริมใหมีนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงออกใหมาก  (2) 
- กิจกรรมมีมากเกินไปก็ไมดี เพราะมีผลกระทบตอการเรียน ทําใหเด็กเรียนไมทัน พอใกลสอบ 

ครูจะใหงานเด็กมากเกินไป จนทําไมทนั ตามที่กําหนด จึงทําใหเด็กติด ร ชวยพิจารณาใหดวย 
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ตาราง 3.8 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลักษณ/จุดเดน/ตลอดจนแสดงออกถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน 

4.14 .658 4.11 .681 

2 หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม 4.07 .723 4.06 .665 
3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 3.94 .715 3.84 .757 
4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  3.68 .853 3.76 .774 
5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน 3.70 .867 3.58 .665 
6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมีประโยชน 3.80 .840 3.76 .790 
7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและสมํ่าเสมอ 4.09 .775 4.19 .768 
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.98 .911 3.87 .875 
9 ความรูความสามารถของครูผูสอน 4.22 .993 4.16 .614 

10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน 4.18 1.012 4.24 .730 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.98 3.95 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 79.60 79.00 
 

จากตาราง 3.8 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.98 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.60  

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.95 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.00  
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ตาราง 3.9 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง          
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 นักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความประพฤติดี 4.00 .700 4.06 .647 
2 นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสวนรวม 3.96 .729 4.05 .820 
3 นักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน 3.80 .758 3.87 .833 
4 นักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว 3.98 .752 4.01 .736 
5 การปฏิบติัตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจาและใจ 4.13 .694 4.20 .673 
6 การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียน 4.62 4.987 4.17 .656 
7 โรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหาที่ชัดเจน 4.03 .753 3.96 .744 

8 โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมของ
นักเรียน 

4.06 .683 4.17 .621 

9 โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดอยางชัดเจน 4.07 .711 4.13 .712 

10 การประสานและใหความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
นักเรียน 

4.13 .683 4.14 .665 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.07 4.07 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 81.40 81.40 

 
จากตาราง 3.9 พบวา  
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความ      
พึงพอใจ 4.07อยูในระดับ พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.40  
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ตาราง 3.10 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม          
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 นักเรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกาย  3.90 .786 3.89 .662 
2 นักเรียนกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 3.93 .690 4.07 .635 
3 นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 4.06 .647 4.22 .633 
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา 3.98 .744 4.06 .785 
5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความถนัดของผูเรียน 3.87 .757 3.90 .720 
6 โรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 4.00 .711 3.96 .596 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.96 4.01 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 79.20 80.20 

 
 

จากตาราง 3.10 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   

ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.96 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.20  

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

- 53 - 

ตาราง 3.11 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานบริการ            
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. 

1 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , เว็บไซต, และสง
ขาวสารของโรงเรียนใหแกผูปกครอง 

4.82 5.627 4.15 .685 

2 การอํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอภาระกิจตางๆ 4.16 .757 4.10 .754 
3 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนใหผูปกครองไดรับทราบ 4.20 .693 4.14 .657 
4 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 3.99 .789 4.00 .650 
5 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 4.05 .840 4.06 .690 
6 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ 4.00 .937 4.03 .609 
7 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน 4.19 .723 4.15 .601 
8 การใหบริการจากงานพยาบาล 4.35 .688 4.17 .654 
9 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.16 .804 4.00 .692 

10 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 4.18 .751 4.04 .706 
11 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล 4.22 .802 4.07 .724 
12 การใหบริการจากงานการเงิน 4.18 .751 4.07 .617 
13 การใหบริการจากงานมินิมารท 4.08 .784 4.00 .628 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.18 4.07 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 83.60 81.40 

 
จากตาราง 3.11 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   

ปการศึกษา2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.18 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 83.60 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.07 อยูในระดับ    
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 81.40 
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ตาราง 3.12 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน EP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 การจัดการเรียนการสอน 
X  รอยละ X  รอยละ 

ดานวิชาการ 3.94 78.81 3.97 79.40 
ดานปกครอง 4.07 81.43 4.07 81.40 
ดานกิจกรรม 4.01 80.27 3.98 79.60 
ดานบริการ 4.01 80.16 4.13 82.60 

 
จากตาราง 3.12 พบวา ปการศึกษา 2555 ผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละของดานวิชาการและดานบริการเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2555 
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ตาราง 3.13 ขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  (English Program) 

ดานวิชาการ - ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพเอกสารของหนังสือเรียนที่โรงเรียนผลิตเอง 
- My child could not speak English property. Does the school insist their to speak 

and talk with friends in English? 
อื่นๆ -     ควรประชาสัมพันธงานตางๆ ต้ังแตเนิ่นๆ  
 
 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2  (English Program) 
ดานบริการ - พนักงานมินิมารท ไมย้ิมแยมแจมใส มีจิตใจดานการบริการนอย ควรปรับปรุง 
 
 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  (English Program) 
ดานปกครอง - ไมมีความชัดเจนในการประเมินผลของรายวิชาคอมพิวเตอร  

- ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการพูด เขียน อาน ฟง ใหมากขึ้น 
ดานบริการ - อยากใหมีถวยน้ํากระดาษไวใหเด็กใชด่ืมแลวทิ้งเลย 
อื่นๆ  - ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทานที่เก่ียวของ 
 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  (English Program) 
ดานวิชาการ 
 

- สราง Web board ที่ไวส่ือสาร ผูปกครองถึง admin และ ผูปกครองถึงครูผูสอน 
- สราง Web board กลาง และ Web board เฉพาะ Class (การบาน/รายงานกลุม/แจงลา

ปวย/ลากิจ/แจงแกไขรายละเอียด) 
อื่นๆ  - อยากใหรายงานเร่ืองการปฏิบัติตัวของเด็กของแตละรายวิชา ในหองเรียนใหผูปกครอง

รับทราบบาน ในระหวางวันหรือสัปดาห  
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  (English Program) 
ดานวิชาการ 
 

- ควรจัดตารางการสอบในแตละภาคเรียนไมเกิน 2 วิชา /วัน 
- เพิ่มครูพละที่เปนผูหญิง 

ดานปกครอง - เด็กมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน ควรคนหา และใหการยกยองใหครบทุกคน 
ดานกิจกรรม - แยกความถนัดใหออกจาพฤติกรรมการเลียนแบบ 

- ควรแบงเวลา/จํานวนกิจกรรมตางๆ ไปไวในภาคเรียนที1่  
ดานบริการ 

 
- งานทะเบียนนักเรียน ควรใชระบบการตรวจสอบขอมูล/เก็บขอมูลดานตางๆ ดวย และควร

บันทึกความดีที่ไดรับกียรติบัตรจากโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ ควรทําใหชัดเจนระหวาง EP และ MLP 
- งานวัดและประเมินผล ควรใชภาษาอังกฤษในการรายงานผล 
- แหลงสืบคนขอมูลใน รร. ควรเพิ่มการจูงใจในการใฝที่จะคนควาจากแหลงสืบคน 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (English Program) 

ดานวิชาการ - ตองเขมงวดและพยายามทําความเขาใจกับเด็กมากกวา 
ดานบริการ - ดีอยูแลว 

- ทาง รร. ควรมีผาปดจมูกแจกกับนักเรียนที่ปวย  
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (English Program) 
ดานวิชาการ - ปริมาณการบานมากเกินไป (2) 

- ตองใหนักเรียนมีความเขาใจในการสอนในช่ัวโมงนั้นโดยละเอียด 
- อยากใหมีการสอบซอมผลการสอบในขอที่ไมผาน  
- โดยทั่วไปพอใจกับการเรียนสอน แตบางวิชามีหนังสือมากเกินไป ไมไดใชทุกเลม 
- ควรสอนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการสอนของครู สอนใหเด็กสามารถถามครูได 

และครูควรตอบคําถามของนักเรียนใหชัดเจน 
ดานปกครอง - ชวงโรงเรียนเลิกควรเพิ่มครูดูแลนักเรียนมากขึ้นหนอย  

- ตองการใหสอนเด็กใหตรงตอเวลา 
- อยากใหครูประจําช้ันเขาถึงเด็กและแนะนําในส่ิงดีๆ ใหมากขึ้นอีก 

ดานกิจกรรม - กิจกรรมในระหวางภาคเรียนมีมากเกินไป (3) 
ดานบริการ - ปรับปรุงเร่ืองการจราจร (2) 
 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (English Program) 
ดานวิชาการ - ควรมี Sex education ในหลักสูตร  
ดานกิจกรรม - กิจกรรมที่โรงเรียนมีมากเกินไป  
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชนตอการจัดการ 
  เรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  
  จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดาน 
  บริการ  
 
ตาราง 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชุมชน 
 

อาชีพ 
ชุมชน ขาราชการ/พนัก

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
เจาของกิจการ คาขาย/รับจาง อื่นๆ 

รวม 

ซอยทิพวัล 6 33 22 6 5 72 
 7.2% 39.8% 26.5% 7.2% 6.0% 86.7% 

ซอยทานผูหญิง 0 2 0 0 0 2 
 .0% 2.4% .0% .0% .0% 2.4% 

ซอยศรีบุญเรือง 2 3 1 2 1 9 
 2.4% 3.6% 1.2% 2.4% 1.2% 10.8% 

รวม 8 38 23 8 6 83 
 9.6% 45.8% 27.7% 9.6% 7.2% 100.0% 
 

จากตาราง 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 83 คน เปนผูปกครองที่อาศัยในซอยทิพวัล จํานวน 72คน  
คิดเปนรอยละ 86.7 เปนผูปกครองที่อาศัยในซอยทานผูหญิงจํานวน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.4  และเปน ผูปกครอง
ที่อาศัยในซอยศรีบุญเรือง จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 10.8 

โดยเปนผูปกครองสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 45.8 เปนเจาของกิจการ 
จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยลั 27.7 เปนขาราชการ/พนักรัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.6 ซ่ึงเทากับอาชีพ
คาขาย/รับจาง และอื่นๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.2  
 
 
ตาราง 4.2 ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชนตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ  ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ที ่ ประเด็น X  S.D. 

1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลักษณ/จุดเดน/ตลอดจนแสดงออกถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน 

4.24 .695 

2 หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม 4.14 .701 
3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 4.01 .784 
4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  3.77 .754 
5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน 3.80 .773 
6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมีประโยชน 3.80 .777 
7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและสมํ่าเสมอ 4.18 .751 
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.92 .748 
9 ความรูความสามารถของครูผูสอน 4.24 .673 

10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน 4.21 .720 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.03 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.60 
 

จากตาราง 4.2 พบวา  
ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ตอการจัดการ

เรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.03 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.60  
 
 
ตาราง 4.3 ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชนตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
ที ่ ประเด็น X  S.D. 

1 นักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความประพฤติดี 4.14 .714 
2 นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสวนรวม 3.89 .812 
3 นักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน 3.83 .848 
4 นักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว 4.06 .775 
5 การปฏิบัติตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจาและใจ 4.14 .683 
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ที ่ ประเด็น X  S.D. 

6 การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียน 4.09 .596 
7 โรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหาที่ชัดเจน 3.96 .671 
8 โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 4.00 .685 
9 โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดอยางชัดเจน 4.10 .678 

10 การประสานและใหความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 4.10 .764 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.02 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.40 
 

จากตาราง 4.3 พบวา  
ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555   ตอการจัดการเรียน

การสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.02 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.40 
 
ตาราง 4.4 ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชนตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพงึพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 
ที ่ ประเด็น X  S.D. 

1 นักเรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกาย  3.89 .669 
2 นักเรียนกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 3.93 .816 
3 นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 4.11 .746 
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา 4.07 .759 
5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความถนัดของผูเรียน 3.97 .682 
6 โรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 4.48 3.414 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.07 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 81.40 

  
 

จากตาราง 4.4 พบวา  
ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555   ตอการจัดการเรียน

การสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.07 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.40 
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ตาราง 4.5 ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชน ตอการจัดการเรียนการสอน ดานบริการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 
ที ่ ประเด็น X  S.D. 

1 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , เว็บไซต, และสง
ขาวสารของโรงเรียนใหแกผูปกครอง 

4.32 .728 

2 การอํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอภาระกิจตางๆ 4.29 .749 
3 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนใหผูปกครองไดรับทราบ 4.30 .701 
4 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 4.07 .704 
5 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 4.07 .827 
6 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ 4.05 .643 
7 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน 4.24 .615 
8 การใหบริการจากงานพยาบาล 4.27 .668 
9 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.21 .703 

10 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 4.23 .815 
11 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล 4.29 .653 
12 การใหบริการจากงานการเงิน 4.20 .702 
13 การใหบริการจากงานมินิมารท 4.07 .759 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.20 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 84.00 

 
จากตาราง 4.5 พบวา  
ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชน  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555   ตอการจัดการเรียน

การสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.20 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 84.00 
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ตาราง 4.6 ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชน ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2555 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ปการศึกษา 2555 การจัดการเรียนการสอน 
X  รอยละ 

ดานวิชาการ 4.03 80.60 
ดานปกครอง 4.02 80.40 
ดานกิจกรรม 4.07 81.40 
ดานบริการ 4.20 84.00 

 
 จากตาราง 4.6 พบวา ผูปกครองในชุมชน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล 

 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้  มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองตอการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง 
ดานกิจกรรม และดานบริการ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 
ความมุงหมายในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  กับปการศึกษา 2553 และ 2554  ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง 
ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 257 คน 
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,091 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,010 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,295 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,073 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,305 คน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 108 คน  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 595 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 539 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 706 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 540 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
404 คน  
 
 
ตัวแปรของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครอง ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2555  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ปการศึกษา 2555 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู นักเรียน และผูปกครองโดยใชแบบสอบถาม  
   
สรุปผลการศึกษาคนควา 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพงึพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
ตาราง 5.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 -2555 
 

ปการศึกษา 2553   ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 การจัดการเรียน
การสอน X  รอยละ X  รอยละ X  รอยละ 

ดานวิชาการ 3.60 72.05 3.90 78.01 3.93 78.60 
ดานปกครอง 3.25 65.07 3.66 73.23 3.61 72.20 
ดานกิจกรรม 3.62 72.32 4.01 80.12 3.97 79.40 
ดานบริการ 3.58 71.70 3.97 79.49 3.70 74.00 
เฉลี่ย  70.29  77.71  76.05 
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 จากตาราง 5.1 พบวา  
- ปการศึกษา 2555 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ อยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 และ 2554  
- ปการศึกษา 2555 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง ดานกิจกรรม 

และดานบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 แต
ลดลงจากปการศึกษา 2554 

 
ตาราง 5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 -2555 
 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP การจัดการ
เรียนการสอน ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
ปการศึกษา 

2555 
วิชาการ 3.53 

(70.53%) 
4.06 

(81.30%) 
4.06 

(81.20%) 
3.51 

(70.10%) 
4.02 

(80.45%) 
3.91 

(78.20%) 
ปกครอง 3.62 

(72.45%) 
4.18 

(83.53%) 
4.15 

(83.00%) 
3.59 

(71.76%) 
4.08 

(81.64%) 
4.02 

(80.40%) 
กิจกรรม 3.61 

(72.29%) 
4.17 

(83.36%) 
4.21 

(84.20%) 
3.60 

(71.90%) 
4.07 

(81.34%) 
4.11 

(82.20%) 
บริการ 3.50 

(70.00%) 
4.09 

(81.82%) 
3.98 

(79.60%) 
3.42 

(68.44%) 
3.93 

(78.52%) 
3.88 

(77.60%) 
 
 

 จากตาราง 5.2  พบวา 
 ปการศึกษา 2555 นักเรียนโปรแกรม MLP  

- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคา
รอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 แตเทากับปการศึกษา 2554 

- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครองและดานบริการอยูในระดับความพึงพอใจ
มาก โดยมีคารอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 แตลดลงจากปการศึกษา 2554 

- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยคา 
รอยละของดานกิจกรรมมีคาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 และ 2554 

 

 ปการศึกษา 2555 นักเรียนโปรแกรม EP  
- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ ดานปกครองและดานบริการอยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 แตลดลงจากปการศึกษา 2554 
- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยคา 

รอยละของดานกิจกรรมมีคาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 และ 2554 
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ตาราง 5.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554-2555 

 
MLP EP 

ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
การจัดการ

เรียนการสอน 
X  รอยละ X  รอยละ X  รอยละ X  รอยละ 

ดานวิชาการ 3.94 78.81 3.99 79.80 3.94 78.81 3.97 79.40 
ดานปกครอง 4.07 81.43 4.01 80.20 4.07 81.43 4.07 81.40 
ดานกิจกรรม 4.01 80.27 3.90 78.00 4.01 80.27 3.98 79.60 
ดานบริการ 4.01 80.16 4.13 82.60 4.01 80.16 4.13 82.60 

 
 

 จากตาราง 5.3 พบวา 
 ปการศึกษา 2555 ผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP  

- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคา
รอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2554 

- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการอยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีคารอยละลดลงจากปการศึกษา 2554 

 ปการศึกษา 2555 ผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP  
- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ และดานบริการอยูในระดับความพึงพอใจ

มาก โดยมีคารอยละเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2554 
- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคา

รอยละเทากับปการศึกษา 2554 
- มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคา

รอยละลดลงจากปการศึกษา 2554 
 
ตาราง 5.4  ความพึงพอใจของผูปกครองในชุมชน ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
 

ปการศึกษา 2555 การจัดการเรียนการสอน 
X  รอยละ 

ดานวิชาการ 4.03 80.60 
ดานปกครอง 4.02 80.40 
ดานกิจกรรม 4.07 81.40 
ดานบริการ 4.20 84.00 
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จากตาราง 5.4 พบวา ผูปกครองในชุมชน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 
 
ตาราง 5.5 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
ความพึงพอใจ 

การจัดการเรียน
การสอน คร ู นักเรียน

MLP 
นักเรียน 

EP 
ผูปกครอง 

MLP 
ผูปกครอง 

EP 
ชุมชน 

ภาพรวม 

ดานวิชาการ 78.60 81.20 78.20 79.80 79.40 80.60 79.63 
ดานปกครอง 72.20 83.00 80.40 80.20 81.40 80.40 79.60 
ดานกิจกรรม 79.40 84.20 82.20 78.00 79.60 81.40 80.80 
ดานบริการ 74.00 79.60 77.60 82.60 82.60 84.00 80.07 
รวม 76.05 82.00 79.60 80.15 80.75 81.60 80.03 

  
 จากตาราง 5.5 พบวา 

 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.03 
  
 
ตาราง 5.6 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553-2555 
 

รอยละของความพึงพอใจ 
การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 

2553   
ปการศึกษา 

2554 
ปการศึกษา 

2555 
ดานวิชาการ 72.87 78.76 79.63 
ดานปกครอง 75.53 79.90 79.60 
ดานกิจกรรม 74.47 80.85 80.80 
ดานบริการ 72.47 79.23 80.07 
ภาพรวม  73.83 79.68 80.03 

 
 จากตาราง 5.6 พบวา 

- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            
ปการศึกษา 2555 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 และ 2554 
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- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการและดานบริการของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 และ 2554 

- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครองและดานกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 แตลดลงจากปการศึกษา 2554 
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553-2555
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ปการศึกษา 2554

ปการศึกษา 2555

 
 
 



บรรณานุกรม 
 
จิตตินันท เดชะคุปต. (2543). จิตวิทยาการบริหารอุตสาหกรรมทองเที่ยว. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 
ประภาส เกตุแกว. (2546). ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของฝายทะเบียนรถสํานักงานเขต 

ขนสงจังหวัดประจวบคีรีขันธ. สารนิพนธ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

สาโรจน ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการทํางานของครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ 
ศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. ถายเอกสาร. 

สาทิตย จีนาภักด์ิ (2550). ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการลองแพในเขตอําเภอเมือง จังหวัด 
กาญจนบุรี. ปริญญานิพนธ. วท.ม. (การจัดการนันทนาการ). กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

Kolter, Phillip. (2000). Marketing Management. The Millennium Edition. New Jersey: Prentice 
Hall. 

Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harpar and Row Publishers. 
Millet, John D. (1954). Management in the Publics Service : The Quest for Effective Performance. 

New York: Mcgraw-Hill Book CompanMullins, L.J. (1985). Management and organizational 
behavior. London: Pitman Publishing Limited. 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ก 
 
 
 

เครื่องมือของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คําชี้แจง 1. แบบสอบถามน้ี แบงเปน 3 ตอน จํานวน 4 หนา ดังน้ี 
   ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม   
   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2555 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดาน
บริการ  

   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียน 
2. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบตอตัวทานแตประการใด เน่ืองจากผูวิจยัจะนําเสนอผลการวเิคราะห
ขอมูลโดยภาพรวมเทาน้ันและจะปกปดขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
3. ขอใหทานตอบคําถามทกุขอตามความเปนจริง 
4. เกณฑการใหคะแนน เปนดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ขอขอบพระคุณทกุทานที่ใหความรวมมือ 
 

 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน 
1. ตําแหนง   1. ผูบริหาร/ผูรวมบริหาร   2. ครผููสอน 
    3. ครูสนับสนุน 
   
2. สังกัดระดับช้ัน   1. ประถมศึกษาปที.่...............   2. มัธยมศึกษาปที.่...............  
 
3. สังกัดกลุมสาระฯ  1. ภาษาไทย    2. คณิตศาสตร  3. วิทยาศาสตร 
    4. สังคมศึกษา   5. สุขศึกษา   6. ศิลปะ 
    7. การงานฯ และเทคโนฯ  8. ภาษาตางประเทศ  9. กจิกรรมพัฒนา (แนะแนว) 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครผููสอนตอการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2555 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 

คําช้ีแจง   จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานวิชาการ (ครูสนับสนุนไมตองตอบสวนน้ี)      

 ดานการจัดหลักสูตรและการนําไปใช      
1 การกําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน      
2 การจัดทําหนวยการเรียนรูโดยบูรณาการระหวางกลุมสาระฯ      
3 การสอดแทรกหรือแนวคิดของนกับุญหลุยสมารี มาบูรณาการในหลักสูตร      
 ดานการเรียนการสอน      
4 การสรางความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนการสอน      
5 การสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย      
6 การสอนซอมเสริมเพื่อแกไขขอบกพรองหรือสงเสริมความสามารถของนักเรียน      
7 การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในช้ันเรียน      
8 มีระบบการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลือแนะนําครูในการพัฒนาการเรียนการสอน      
9 การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน      
 ดานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี      

10 การสํารวจความตองการเพื่อวางแผนจัดหาสื่อการเรียนการสอน      
11 การจัดประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย      
12 ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมสื่อ      
13 การติดตามการใชสื่อของแตละกลุมสาระการเรียนรู      
14 สถานท่ีในการเก็บสื่อของแตละกลุมสาระการเรียนรู      
15 อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการใชสื่อ      
 ดานการวัดและประเมินผล      

16 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจากฝายวิชาการ      
17 การสงเสริม สนับสนุนใหครูวัดและประเมินผลดวยวิธีท่ีหลากหลาย      
18 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน      

19 การจัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทําเคร่ืองมือวัดผลตามจุดประสงคในกลุม
สาระการเรียนรู 

     

20 การสนับสนุนใหมีการวิเคราะหขอสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน      
ขอเสนอแนะดานวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานปกครอง      

1 การจัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัยใหแกนักเรียน      
2 การจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบใหแกนักเรียน      
3 การจัดกิจกรรมสงเสริมความประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน      
4 การจัดและใหบริการคําแนะนําสามารถแกไขปญหาดานตางๆ ของนักเรียนได      
5 การติดตามผลนักเรียนหลังจากไดรับคําแนะนํา อบรม ตักเตือน      
6 การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน      

7 การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
นักเรียน 

     

8 การติดตอประสานงานระหวางฝายปกครองกับหัวหนาระดับช้ันในการติดตามความ
ประพฤติของนักเรียน 

     

9 การขอความรวมมือจากผูปกครองในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน      
ขอเสนอแนะดานปกครอง 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
ดานกิจกรรม (ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน)      

1 การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ      
2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน      
3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของนักเรียน      
4 การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาของนักเรียน      

5 
การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและสามารถใชหองสมุดเพื่อเปนแหลงเรียนรู
เพิ่มเติม 

     

6 การติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม      
7 การนําผลประเมินไปใชในการปรับกิจกรรม      

ขอเสนอแนะดานกิจกรรม 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานบริการ (ภาพรวมของการใหบริการทั้งหมดของโรงเรียน)      

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน      
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ       
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน      
4 จํานวนคอมพิวเตอรในหองพักครู      
5 ปริมาณหนังสือในการศึกษาคนควาเพื่อประกอบการเรียนการสอน      
6 การจัดแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน      
7 การใหบริการดาน Internet      
8 การใหบริการดาน Wifi      

9 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , เว็บไซต, เสียงตามสาย  
เปนตน 

     

10 การใหหรือการแจงขอมูลของนักเรียน      
11 การใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในงานวิชาการ      
12 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล      
13 การใหบริการจากงานการเงิน      
14 การใหบริการจากงานจัดซ้ือและพัสดุ      
15 การใหบริการจากงานมินิมารท      
16 การใหบริการจากงานวิทยสนเทศ      
17 การใหบริการจากงานโภชนาการ      
18 การใหบริการจากงานซอมบํารุง/ปะปา/ไฟฟา/เคร่ืองเสียง      
19 การใหบริการจากงานพยาบาล      
ขอเสนอแนะดานบริการ
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
 



 

 
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามน้ี แบงเปน 3 ตอน จํานวน 4 หนา ดังน้ี 
   ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม   
   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2555 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดาน
บริการ  

   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียน 
2. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบตอตัวทานแตประการใด เน่ืองจากผูวิจยัจะนําเสนอผลการวเิคราะห
ขอมูลโดยภาพรวมเทาน้ันและจะปกปดขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
3. ขอใหทานตอบคําถามทกุขอตามความเปนจริง 
4. เกณฑการใหคะแนน เปนดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณทกุทานที่ใหความรวมมือ 
 

 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน 
1. ระดับชั้น   1. ประถมศึกษาปท่ี................  2. มัธยมศึกษาปท่ี................  
 
2. แผนการเรียน (สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 1. วิทย-คณิต    2. ศิลป-คํานวณ   3. ศิลป-ภาษา 
 

3. หลักสูตรการเรียน   1. Modern Language Program (MLP)  
 2. English Program (EP) 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2555 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

คําช้ีแจง   จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานวิชาการ      

 ดานหลักสูตร      
1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความตองการของนักเรียน      
2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย สอดคลองกับปจจุบัน      
3 เนื้อหาสาระท่ีไดรับจากครูผูสอนในแตละรายวิชา      
 ดานการจัดการเรียนการสอน      

4 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดใหมีความหลากหลายเชน  การทําโครงงาน การบูร
ณาการ และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ 

     

5 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน      
6 บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน      
7 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย      
8 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา      
9 การตรวจงานและการติดตามงาน      
 ดานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

10 ครูใชสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและนาสนใจ      
11 คุณภาพของตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน      
 ดานการวัดและประเมินผล      

12 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด      
13 การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน      

14 วิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย เชน  การทดสอบ การสังเกต  การสัมภาษณ  
การตรวจช้ินงาน เปนตน 

     

15 การแจงผลการวัดและประเมินใหนักเรียนรับทราบ      
16 การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการวัดและประเมินผล      
17 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการวัดและประเมินผล      
ขอเสนอแนะดานวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
........  
 



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานปกครอง      

1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู      
2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจา และใจของครู       
3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห      
4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย       
5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี      
6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหา      
7 การติดตามประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน      
8 การท่ีโรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิด      

ขอเสนอแนะดานปกครอง 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
ดานกิจกรรม (ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน)      

1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม      
2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัดกิจกรรม      

3 
การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสนใจแกนักเรียน
และเขารวมกิจกรรม 

     

4 การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ      
5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา      
6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย       
7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา       
8 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทยและมารยาทไทย       
9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน       
10 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับความตองการและความถนัดของผูเรียน      
ขอเสนอแนะดานกิจกรรม 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
........ 
 
 



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานบริการ (ภาพรวมของการใหบริการทั้งหมดของโรงเรียน)      

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน      
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ      
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน      
4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง      
5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ      
6 การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไปทัศนศึกษา      
7 การใหบริการของหองพยาบาล      
8 การจัดบริการน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาดและเพียงพอ      
9 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย      
10 การจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ      
11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน      
12 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล      
13 การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ      

14 
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , เว็บไซต, เสียงตามสาย  
เปนตน 

     

15 การใหบริการจากงานการเงิน      
16 การใหบริการจากงานมินิมารท      
17 การใหคําปรึกษาหรือแกปญหาในงานวิชาการ      
18 การใหบริการจากงานวิทยสนเทศ      
19 การใหบริการดาน Internet      
20 การใหบริการดาน Wifi      
ขอเสนอแนะดานบริการ
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 



 
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามน้ี แบงเปน 3 ตอน จํานวน 3 หนา ดังน้ี 
   ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม   
   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2555 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดาน
บริการ  

   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียน 
2. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบตอตัวทานแตประการใด เน่ืองจากผูวิจยัจะนําเสนอผลการวเิคราะห
ขอมูลโดยภาพรวมเทาน้ันและจะปกปดขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
3. ขอใหทานตอบคําถามทกุขอตามความเปนจริง 
4. เกณฑการใหคะแนน เปนดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ขอขอบพระคุณทกุทานที่ใหความรวมมือ 
 

 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน 
1. ระดับชั้นของบุตรหลาน  1. ประถมศึกษาปท่ี................  2. มัธยมศึกษาปท่ี................  
2. แผนการเรียนของบุตรหลาน (สําหรับผูตอบแบบสอบถามมีบุตรหลานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 1. วิทย-คณิต    2. ศิลป-คํานวณ  3. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนและคอมพิวเตอร 
 

3. หลักสูตรของบุตรหลาน  1. Modern Language Program (MLP)  2. English Program (EP) 
 
4. อาชีพ    1. ขาราชการ/พนักรัฐวิสาหกิจ  2. พนักงานบริษัทเอกชน   3. เจาของกิจการ 
     4. คาขาย/รับจาง   5. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 
 
5. ท่ีอยู    1. ซอยทิพวัล    2. ซอยทานผูหญิง   

 3. ซอยศรีบุญเรือง   4. อ่ืนๆ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2555 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 
คําช้ีแจง   จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 

 
ระดับความพึงพอใจ 

ท่ี ประเด็น 
5 4 3 2 1 

ดานวิชาการ      

1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลักษณ/จุดเดน/ตลอดจนแสดงออกถึง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของโรงเรียน 

     

2 หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม      
3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทางวิชาการ      
4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน       
5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน      
6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมีประโยชน      
7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและสม่ําเสมอ      
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
9 ความรูความสามารถของครูผูสอน      
10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน      
ขอเสนอแนะดานวิชาการ 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ดานปกครอง      
1 นักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความประพฤติดี      
2 นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสวนรวม      
3 นักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน      
4 นักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว      
5 การปฏิบัติตนของครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจาและใจ      
6 การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียน      
7 โรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหาท่ีชัดเจน      

8 โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
นักเรียน 

     

9 โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิดอยางชัดเจน      

10 
การประสานและใหความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
นักเรียน 

     



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะดานปกครอง 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
ดานกิจกรรม      
1 นักเรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกาย       
2 นักเรียนกลาแสดงออกอยางสรางสรรค      
3 นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน      
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา      
5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความถนัดของผูเรียน      
6 โรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน      

ขอเสนอแนะดานกิจกรรม 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ดานบริการ      

1 
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน เชน วารสาร , เว็บไซต, และสง
ขาวสารของโรงเรียนใหแกผูปกครอง 

     

2 การอํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาติดตอภาระกิจตางๆ      
3 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนใหผูปกครองไดรับทราบ      
4 การจัดบริการน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาดและเพียงพอ      
5 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย      
6 การจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ      
7 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน      
8 การใหบริการจากงานพยาบาล      
9 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน      
10 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ      
11 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล      
12 การใหบริการจากงานการเงิน      
13 การใหบริการจากงานมินิมารท      
ขอเสนอแนะดานบริการ
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 



 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข 
 
 

คณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
คําส่ังโรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ 

ที่  05 / 2555 
         เร่ือง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือการใหการดําเนินงานของงานวิจัยและพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนไป
ดวยควา มเรียบ รอยและมีประ สิทธิภา พบรรลุผ ลตามวั ต ถุประ สงค ท่ีตั้ งไว  จึ งแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการดําเนนิงานดังนี้  
 
ท่ีปรึกษา 
 ภราดา ผศ.ดร.วินัย  วิริยวิทยาวงศ    ประธานท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการท่ีปรกึษาผูอํานวยการ   กรรมการท่ีปรกึษา 
 
คณะอนกุรรมการ 

1. มิสสุกัญญา     ศิริเลิศพรรณา ประธานคณะอนกุรรมการ 
 2. ม.อรรถวุฒิ   ตรากิจธรกุล                กรรมการ   
 3. มิสสุวรรณา   ทองคํา      กรรมการ  
 4. มิสสุวิมล    อิทธิกุสุมาลย    กรรมการ 

5. ม.ชานนท    พรชัยเทพินทร    กรรมการ  
6. ม.เอกลักษณ    คลายสุบรรณ    กรรมการ 
7. มิสปวีณนุช    เนาศร ี     กรรมการ 
8. มิสรุงทิวา   ม่ันทอง     กรรมการและเลขานุการ 

 
ท้ังนี้ ใหผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ 

  ส่ัง ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

 
( ภราดา ผศ.ดร.วนิัย  วิริยวิทยาวงศ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 


