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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 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สามารถนําผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใชเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ใหมีมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 243 คน,   
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,056 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,043 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,204 คน  
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 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,068 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,247 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) 
   

Ne21
Nn


   n   = ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  = ประชากรที่ใชในการศึกษา 
e   = ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือ กําหนดความเช่ือม่ัน ) 

 ในกรณีนี้ยอมใหเกิดความผิดพลาด  7 % 
 ครูผูสอน จํานวน 132 คน ,  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 363 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 210 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 345 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 270 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
277 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 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
และเทคโนโลยีในกการเรียนการสอน 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 2553 
 3. ผูปกครอง หมายถึง ผูที่เล้ียงดูและดูแลบุคคลที่กําลังศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2553 
 4. ครู หมายถึง ผูทําหนาที่ในการสอนบุคคลทุกคนที่กําลังศึกษา ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2553 
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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) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

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 
จิตตินันท 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
ตนส่ิงเหลานี้เก่ียวกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยไมตรีจิตของการบริการที่แทจริง 

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. การใหบริการอยางตอเนือ่ง (Continuous Service) จนกวาจะบรรลุผล 
6. การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการดานปริมาณ

คุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเร่ือยๆ 
 
2. ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

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 2553  เปดสอน นักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 97 
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    เปนหองสมุดประถมศึกษา หองสมุดนักเรียน English Program สํานักงานของหัวหนางาน 
English Program  ดานวิชาการ  ดานปกครอง หองพักครูที่สอนในหลักสูตรหองพยาบาล  หองประชุม Sakda Memorial   

           ช้ันที่ 2  เปนหองพักครู English Program   หองเรียนของนักเรียน English Program ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 
1-3  

  ช้ันที่ 3  เปนหองเรียนEnglish Program ระดับช้ัน ประถมศึกษาปที่ 4-มัธยมศึกษาปที่ 1 และหองเรียน
คอมพิวเตอร 

  ช้ันที่ 4  เปนหองเรียน English Program  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2-4   หองสมุด English Program         
  ช้ันที่ 5  เปนหองนาฏศิลป หองดนตรีไทย หองดุริยางค หองเคร่ืองสายไทย หองดนตรีสากล 
  3. อาคารอํานวยการ  เปนอาคาร 2 ช้ัน สรางขึ้นพรอมกับอาคารมงฟอรต เร่ิมกอสราง เม่ือวันที่ 12 

มกราคม  พ.ศ.   2533  พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปนองคประธานในพิธีเปด พระ
คารดินลัไมเก้ิลมีชัย  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 เปนหองประชุมมาลีนนท หองพัฒนาหุนยนต (Robot) หองเกียรติยศ หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
หองรักษภาษา หอง Learning Center หองเศรษฐกิจพอเพียง หองสภานักเรียน หองทองถ่ินของเรา หองศาสนสัมพันธ 
หองวิถีไทยและหองน้ําทั้ง  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   

  ช้ันที ่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 
 
 ขอมูลนักเรียน   

โรงเรียนเปดสอนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 มีขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักเรียนดังนี ้   
โปรแกรม MLP โปรแกรม  EP ระดับช้ัน 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ป.1 256  41 19 316 
ป.2 292  43 8 343 
ป.3 297  43 13 353 

1012 

ป.4 323  43 14 380 
ป.5 302  35 12 349 
ป.6 291  27 9 327 

1056 

2068 

ม.1 298  31 22 351 
ม.2 317  19 14 350 
ม.3 296  33 13 342 

1043 

ม.4 275 101 23 17 416 
ม.5 257 97 25 24 403 
ม.6 266 119   385 

1204 

2247 

3470 317 363 165 รวม 
3787 528 4315 

* สรุป ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
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4. โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 243 คน,   
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,056 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,043 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,204 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,068 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,247 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) 
   

Ne21
Nn


   n   = ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  = ประชากรที่ใชในการศึกษา 
e   = ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือ กําหนดความเช่ือม่ัน ) 

 ในกรณีนี้ยอมใหเกิดความผิดพลาด  7 % 
 ครูผูสอน จํานวน 132 คน ,  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 363 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 210 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 345 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 270 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
277 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครอง ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2553  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ปการศึกษา 2553 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู นักเรียน และผูปกครองโดยใชแบบสอบถาม  
   
การวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics)  
 ตอนที่ 2 วิเคราะหลักษณะของความพึงพอใจผูเรียน / ผูปกครอง / ครู ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 โดยใชสถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics) การวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวขางตนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 11.5 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
   ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห 
และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 

ตอนที่  3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  
 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 ดาน 
ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 
ตาราง 1.1 จํานวนครูผูสอน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ัน 
 

กลุมสาระ ระดับช้ันประถมศึกษา 
(คน) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
(คน) 

รวม 

ภาษาไทย 12 5 17 
วิทยาศาสตร 7 6 13 
คณิตศาตร 14 8 22 
สังคม 7 4 11 
สุขศึกษา 4 2 6 
ศิลปะ 6 4 10 
การงานอาชีพ 8 2 10 
ภาษาตางประเทศ 12 11 23 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4 1 5 
ไมระบุกลุมสาระฯ 3 7 10 
ไมระบุทั้งกลุมสาระฯ 
และระดับช้ัน 

  5 

รวม 77 50 132 
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จากตาราง 1.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 77 คน และเปนครูผูสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 50 คน โดยเปนที่สังกัดกลุมสาระฯ ภาษาไทย จํานวน 17 คน  กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
จํานวน 13 คน กลุมสาระฯ คณิตศาสตรจํานวน 22 คน กลุมสาระฯ สังคมศึกษา จํานวน 6 กลุมสาระฯ สุขศึกษา จํานวน  
6 คน กลุมสาระฯ ศิลปะ จํานวน 10 คน กลุมสาระฯ การงาน จํานวน 10 คน กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ จํานวน  23 
คน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 5 คน และไมระบุกลุมสาระฯ จํานวน 15 คน 
 
ตาราง 1.2 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษา  ดานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
   1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพงึพอใจ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

 ดานการจัดหลักสูตรและการนําไปใช       

1 การกําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค สอดคลอง
กับสภาพทองถ่ิน 3.88 .606 3.80 .606 3.84 .603 

2 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 3.87 .789 3.80 .763 3.82 .772 

3 สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม/วิชา
ที่เรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

3.80 .783 3.67 .834 3.74 .796 

4 การจัดทําหนวยการเรียนรูโดยบูรณาการระหวางกลุม
สาระฯ 

3.64 .705 3.50 .789 3.58 .742 

5 การสอดแทรกหรือแนวคิดของนักบุญหลุยสมารี มา
บูรณาการในหลักสูตร 

3.48 .852 3.34 .939 3.42 .875 

 ดานการเรียนการสอน       

6 การประชุมสรางความเขาใจแนวทางการจัดการเรียน
การสอน 

4.01 .647 4.04 .789 4.02 .701 

7 ตารางสอนที่ไดรับ 3.79 .713 3.50 1.035 3.66 .863 
8 การสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4.01 .630 3.94 .697 3.96 .660 

9 การสอนซอมเสริมเพื่อแกไขขอบกพรองหรือสงเสริม
ความสามารถของนักเรียน 

3.67 .737 3.36 .802 3.54 .767 

10 การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในช้ันเรียน 4.04 .701 3.66 .961 3.88 .823 

11 มีระบบการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลือแนะนําครูใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

3.97 .648 3.69 .847 3.85 .735 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

12 การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน 

3.83 .750 3.58 .859 3.72 .794 

 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี       

13 การสํารวจความตองการเพื่อวางแผนจัดหาส่ือการเรียน
การสอน 

3.59 .734 3.40 .798 3.52 .753 

14 การจัดประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตและการใช
ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

3.65 .791 3.55 .867 3.60 .811 

15 ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ 3.03 .648 2.92 .966 2.97 .781 
16 การติดตามการใชส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 3.34 .754 3.14 .808 3.23 .780 
17 สถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 2.79 .864 2.78 1.055 2.76 .942 
18 อุปกรณอื่นๆ ที่สนับสนุนการใชส่ือ 3.23 .776 3.22 .887 3.20 .824 
 ดานการวัดและประเมินผล       

19 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
จากฝายวิชาการ 

3.92 .664 3.65 .723 3.80 .695 

20 การสงเสริม สนับสนุนใหครูวัดผลและประเมินผลดวย
วิธีที่หลากหลาย 

3.90 .640 3.76 .751 3.82 .685 

21 การวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของนักเรียน 

3.78 .704 3.47 .819 3.64 .757 

22 การจัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทําเคร่ืองมือ
วัดผลตามจุดประสงคในกลุมสาระการเรียนรู 

3.71 .649 3.61 .640 3.65 .645 

23 การสนับสนุนใหมีการวิเคราะหขอสอบและจัดทํา
ขอสอบมาตรฐาน 3.74 .785 3.58 .794 3.66 .783 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.68 3.52 3.60 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 73.60 70.40 72.05 

  

จากตาราง 1.2 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษา       ดาน

วิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.60 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 72.05 ยกเวนหัวขอยอย
ตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การสอดแทรกหรือแนวคิดของนักบุญหลุยสมารี มาบูรณาการในหลักสูตร 
- ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ  
- การติดตามการใชส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
- เร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู  
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- อุปกรณอื่นๆ ที่สนับสนุนการใชส่ือ 
2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอ  

การจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.68 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
73.60 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การสอดแทรกหรือแนวคิดของนักบุญหลุยสมารี มาบูรณาการในหลักสูตร 
- ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ  
- การติดตามการใชส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
- เร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู  
- อุปกรณอื่นๆ ที่สนับสนุนการใชส่ือ 

3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอ  
การจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.52 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
70.40 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- จัดทําหนวยการเรียนรูโดยบูรณาการระหวางกลุมสาระฯ  
- การสอดแทรกหรือแนวคิดของนักบุญหลุยสมารี มาบูรณาการในหลักสูตร  
- ตารางสอนที่ไดรับ 
- การสอนซอมเสริมเพื่อแกไขขอบกพรองหรือสงเสริมความสามารถของนักเรียน 
- การสํารวจความตองการเพื่อวางแผนจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
- ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ  
- การติดตามการใชส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู  
- เร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู  
- อุปกรณอื่นๆ ที่สนับสนุนการใชส่ือ 
- การวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน 

 
ตาราง 1.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษา ดานปกครอง ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
   1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การจัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัยใหแกนักเรียน 3.45 .820 3.20 1.040 3.36 .907 
2 การจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบใหแกนักเรียน 3.43 .880 3.14 1.041 3.32 .942 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมความประหยัด มัธยัสถ ไม
ฟุมเฟอยเกินความจําเปน 

3.14 .838 2.86 1.000 3.02 .919 

4 การจัดและใหบริการคําแนะนําสามารถแกไขปญหา
ดานตางๆ ของนักเรียนได 

3.35 .855 2.96 1.040 3.19 .941 

5 การติดตามผลนักเรียนหลังจากไดรับคําแนะนํา อบรม 
ตักเตือน 

3.44 .851 3.10 1.104 3.30 .962 

6 การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

3.51 .868 3.04 1.079 3.32 .973 

7 การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3.25 .830 2.90 1.015 3.11 .927 

8 การติดตอประสานงานระหวางฝายปกครองกับหัวหนา
ระดับช้ันในการติดตามความประพฤติของนักเรียน 

3.45 .787 3.20 1.195 3.36 .966 

9 การขอความรวมมือจากผูปกครองในการแกไขปญหา
ความประพฤติของนักเรียน 

3.43 .850 3.02 1.097 3.27 .964 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.39 3.05 3.25 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 67.80 61.00 65.07 

 
จากตาราง 1.3 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดาน

ปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.25 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.07  
2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการ

จัดการศึกษา ดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.39 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 
67.80 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการ

จัดการศึกษา ดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.05 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 
61.00 
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ตาราง 1.4 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษา  ดานกิจกรรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2553  

เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ 3.94 .635 3.84 .934 3.89 .774 

2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน เชน ชมรม 

3.86 .720 3.66 .848 3.78 .765 

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของ
นักเรียน 

3.69 .712 3.50 .789 3.59 .771 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและสามารถใช
หองสมุดเพื่อเปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติม 

3.64 .842 3.30 1.015 3.49 .937 

5 การติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

3.62 .744 3.40 .881 3.51 .826 

6 การนําผลประเมินไปใชในการปรับกิจกรรม 3.56 .716 3.28 .858 3.42 .802 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.72 3.50 3.62 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 74.40 70.00 72.32 
 

จากตาราง 1.4 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดาน

กิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.62 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 72.32 ยกเวนหัวขอยอย
ตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
  - การนําผลประเมินไปใชในการปรับกิจกรรม 

2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการ
จัดการศึกษา ดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.72 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 74.40  

3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการ
จัดการศึกษา ดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.50 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 
70.00 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เชน ชมรม 
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ตาราง 1.5 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษา  ดานบริการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  

เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 3.64 .667 3.48 .839 3.58 .732 
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ  3.70 .608 3.73 .707 3.70 .643 
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.45 .836 3.47 .868 3.43 .895 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรู
ดวยตนเอง 

3.51 .927 3.50 .814 3.47 .903 

5 การประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนอยางเปน
ระบบและสมํ่าเสมอ 

3.19 .911 3.14 .857 3.16 .882 

6 การใหบริการจากงานพยาบาล 3.74 .657 3.70 .647 3.70 .662 
7 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 3.70 .674 3.64 .749 3.67 .696 
8 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 3.83 .657 3.76 .687 3.79 .666 
9 การใหบริการจากงานวิชาการ 3.91 .653 3.78 .679 3.85 .659 

10 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 3.65 .791 3.52 .814 3.59 .800 
11 การใหบริการจากงานการเงิน 3.89 .685 3.80 .670 3.84 .677 
12 การใหบริการจากงานจัดซ้ือ 3.36 .810 3.20 .904 3.30 .836 
13 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.55 .661 3.56 .705 3.53 .683 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.62 3.56 3.58 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 72.40 71.20 71.70 

 
จากตาราง 1.5 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษา ดาน

บริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.58 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 71.70 ยกเวนหัวขอยอย
ตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
  - จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 

- การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง 
- การประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอ 
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- การใหบริการจากงานจัดซ้ือ 
2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการ

จัดการศึกษา ดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.62 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 72.40 
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 
- การประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอ 
- การใหบริการจากงานจัดซ้ือ 

3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการ
จัดการศึกษา ดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.56 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 71.20 
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
  - สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 

- จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 
- การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง 
- การประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอ 
- การใหบริการจากงานจัดซ้ือ 

 
ตาราง 1.6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาตอการจัดการ 
  เรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  

ดาน ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน ความพึงพอใจ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t df Sig. 

วิชาการ ประถมศึกษา 77 3.68 .469 
 มัธยมศึกษา 50 3.52 .565 

1.721 125 .088 

ปกครอง ประถมศึกษา 77 3.38 .700 
 มัธยมศึกษา 50 3.05 .949 

2.272 125 .025 

กิจกรรม ประถมศึกษา 77 3.72 .611 
 มัธยมศึกษา 50 3.50 .747 

1.813 125 .072 

บริการ ประถมศึกษา 77 3.62 .511 
 มัธยมศึกษา 50 3.60 .535 

.682 125 .496 

 
จากตาราง 1.6 พบวาครูผูสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ดานวิชาการ ดานกิจกรรมและดานบริการไมแตกตางกัน แต 
ครูผูสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจแตกตางกันตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ดานปกครอง โดยครูผูสอนระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจดานปกครองสูงกวา
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 
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ตาราง 1.7 ขอเสนอแนะของครูผูสอนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 
จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ 

ดานวิชาการ  1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานวิชาการและความรับผิดชอบในการเรียน (5) 
2. พัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการและปรับวิธีการและมาตรการซอมเสริมของนักเรียน (3) 

  3. ภาระการสอนของครูคอนขางมาก ทําใหไมมีเวลาในการพัฒนานักเรียน (2) 
4. ควรจัดอบรมดานการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง (2) 

  5. การคียคะแนนและสงไฟลที่งานวัดผล ควรบริการ Printer (2) 
6. อยากใหวิเคราะหถึงขอดีและขอเสีย ของการวัดและประเมินผลที่ตองผาน 60% ทุกคน (2) 

  7. ส่ือเทคโนโลยียังไมเพียงพอตอความตองการของครู 
8. การประกวดส่ือ ควรใหงบประมาณในการผลิตส่ือและคณะกรรมการที่ตัดสินควรมีมาตรฐาน
มากกวานี้ 

  9. ควรเพิ่มคาบเรียนวิชาภาษาจีนเปน 2 คาบ/สัปดาห 
  10. การจัดคาบสอนของครูที่เก่ียวกับการใชภาษา ไมควรจัดหลายคาบติดกัน 
  11. นิเทศการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
  12. แผนการสอนควรใชไดมากกวา 1 ป แตใหไปบันทึกหลังการสอน 
ดานปกครอง 1. พัฒนานักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย กิริยามารยาท (7)  

2. ควรกําหนดมาตรการลงโทษที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และนําไปปฏิบัติไดจริง (4) 
  3. ฝายปกครองขาดการติดตามผลพฤติกรรมของนักเรียนอยางจริงจัง (3) 
  4. ความรวมมือจากผูปกครองยังไมดีเทาที่ควร (3) 
  5. ควรสงเสริมเร่ืองการรักษาความสะอาดใหกับนักเรียน (2) 

6. ควรดูแลเร่ืองการแตงกายของนักเรียนชายและหญิงอยางจริงจัง  
  7. ตองการเปนอยูเวรที่หองเรียนเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาเร่ืองการอาน โดยเฉพาะนักเรียน ป.1 
ดานกิจกรรม 1. กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 คอนขางเยอะ ควรแบงไปไวที่ภาคเรียนที่ 1  (2) 
  2. ควรเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรม 
  3. กิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนเปนผูนํา หรือการทํางานเปนหมูคณะ ไมควรเยอะเกินไป 
  4. ควรมีงบประมาณเก่ียวกับคาใชจายการซ้ืออุปกรณการแขงขนั เชน ละคร 
ดานบริการ 1. หองน้ํานักเรียน ป.1 สกปรก เนื่องจากมีนักเรียนระดับอื่นเขามาใช 
  2. หองน้ําบางจุดไมสะอาดเทาที่ควร มีกล่ินเหม็น 
  3. ในหองน้ํา ควรมีแผนความรูตามความเหมาะสม 
  4. ควรมีการสํารวจส่ิงของที่ชํารุดตามหองตางๆ เพื่อจะไดซอมแซมไดทันที  
  5. งานการเงิน มีขอผิดพลาดเร่ืองการออกใบเสร็จผิดบอย 
  6. ระบบการแจงคาใชจาย ขอมูลยังผิดพลาด 
  7. งานจัดซ้ือควรใหอิสระกับครูในการตัดสินใจบาง 
ดานอ่ืนๆ  1. การวิจัยไมควรใสสังกัดระดับช้ันและกลุมสาระฯ 
  2. เร่ืองการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนที่ไมเกิน 1 ช่ัวโมง ควรเซ็นตช่ือที่หนาปอมยาม 



 
 

    - 24 - 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 ดาน 
ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 
ตาราง 2.1 จํานวนนักเรียน  ป.4-ม.6  ปการศึกษา 2553 จําแนกตามระดับช้ันและแผนกการเรียน 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ป.4 86 53 139 
ป.5 80 21 101 
ป.6 87 36 123 

รวม ป.4-ป.6 253 110 363 
ม.1 71 0 71 
ม.2 50 11 61 
ม.3 59 19 78 

รวม ม.1-ม.3 180 30 210 
ม.4  85 58 143 
  วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 26 21 47 
  คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 29 37 66 
  ภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี 30 0 30 
ม.5 86 19 105 
  วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 30 19 49 
  คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 36 0 36 
  ภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี 20 0 20 
ม.6 97 0 97 
  วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 35 0 35 
  คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 32 0 32 
  ภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี 30 0 30 

รวม ม.4-ม.6 268 77 345 
 
จากตาราง พบวา  

1.  ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ป.4-ป.6 จํานวน 363 คน  
- โปรแกรม MLP จํานวน 253 คน และโปรแกรม EP จํานวน 110 คน  

2.  ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.1-ม.3 จํานวน 210 คน  
- โปรแกรม MLP จํานวน 180 คน และโปรแกรม EP จํานวน 30 คน  

3.  ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.4-ม.6 จํานวน 345 คน  
- โปรแกรม MLP จํานวน 268 คน และโปรแกรม EP จํานวน 77 คน  
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ตาราง 2.1 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา  ดานวิชาการ  แผนกการเรียน MLP ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  

เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพงึพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความ
ตองการของนักเรียน 

3.71 .897 3.52 .912 3.33 .815 3.52 .885 

2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย สอดคลอง
กับปจจุบัน 

3.91 .992 3.67 .956 3.44 .832 3.67 .945 

3 
สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและ
วิชาเพิ่มเติม/วิชาที่เรียนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

3.74 .931 3.54 1.005 3.24 .794 3.50 .927 

4 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 3.71 .964 3.49 .978 3.22 .832 3.46 .941 

5 
ความสอดคลองของเนื้อหาการสอนใน
รายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกับ
เนื้อหาในวิชาปกติ 

3.73 .978 3.61 .942 3.31 .796 3.54 .921 

 ดานการจัดการเรียนการสอน         

6 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหมี
ความหลากหลายเชน  การทําโครงงาน 
การบูรณาการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ 

3.91 1.088 3.60 1.068 3.27 .925 3.59 1.059 

7 

ความเหมาะสมของการจัดสัดสวนการ
สอนในแตละคาบระหวางครูไทยและครู
ตางชาติในรายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนส่ือในการจัดกระบวนการเรียนรู 

3.84 .977 3.48 1.038 3.30 .883 3.54 .987 

8 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน 

3.72 1.010 3.54 .947 3.47 .917 3.58 .964 

9 บรรยากาศการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน 

3.59 1.004 3.35 1.038 3.25 .976 3.40 1.012 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

10 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 

3.86 1.074 3.44 1.140 3.35 .902 3.56 1.054 

11 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 3.39 1.236 3.16 1.129 2.93 1.059 3.15 1.159 
12 การตรวจงานและการติดตามงาน 3.77 1.127 3.65 .974 3.29 .878 3.56 1.019 

 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

        

13 ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และนาสนใจ 

3.81 .977 3.57 1.063 3.32 .916 3.56 .998 

14 ตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน 3.90 .949 3.55 1.070 3.34 .926 3.60 1.001 
 ดานการวัดและประเมินผล         

15 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด 3.74 1.153 3.63 1.083 3.30 1.003 3.54 1.095 

16 การวัดและประเมินผลการเรียน
สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน 

3.77 .980 3.60 1.050 3.39 .842 3.58 .962 

17 
วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย เชน  
การทดสอบ การสังเกต  การสัมภาษณ 
การตรวจผลงาน เปนตน 

3.78 .964 3.58 .997 3.35 .874 3.56 .956 

18 การแจงผลการวัดและประเมินให
นักเรียนรับทราบ 

3.80 .894 3.54 .982 3.45 .885 3.60 .926 

19 การทีน่ักเรียนไดมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบการประเมินผล 3.68 1.032 3.39 1.081 3.29 .958 3.45 1.030 

20 
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมี
ความสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

3.84 1.005 3.55 1.012 3.31 .896 3.56 .991 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.76 3.52 3.31 3.53 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 75.23 70.49 66.13 70.53 

  
จากตาราง 2.1 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการ 

จัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.53 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 70.53 
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม/วิชาที่เรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ 
- การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 
- บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน 
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- จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 
- การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการประเมินผล 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.76 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 75.23 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ      

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.52 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 70.49 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 
- ความเหมาะสมของการจัดสัดสวนการสอนในแตละคาบระหวางครูไทยและครูตางชาติในรายวิชาที่ใช 

ภาษาอังกฤษเปนส่ือในการจัดกระบวนการเรียนรู 
- บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน 
- ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

- จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 

- การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการประเมินผล 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.31 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.13  
 
ตาราง 2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา ดานปกครอง แผนกการเรียน MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู 3.83 1.115 3.58 1.177 3.47 1.014 3.63 1.104 

2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา 
และใจของครู  

3.66 1.045 3.62 1.050 3.50 .912 3.59 .999 

3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 3.82 1.058 3.52 1.059 3.36 .931 3.57 1.030 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพฒันาความประพฤติ
และระเบียบวินัย  

3.93 1.046 3.73 1.110 3.47 .857 3.71 1.015 

5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแก
นักเรียนที่มีความประพฤติดี 

3.95 1.097 3.69 1.154 3.53 .981 3.72 1.083 

6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของ
ปญหา 

3.78 1.042 3.60 .991 3.31 .902 3.55 .997 

7 การติดตามประเมินผลการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3.90 .943 3.71 1.082 3.46 .965 3.68 1.005 

8 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่
กระทําผิด 

3.78 1.127 3.59 1.155 3.33 1.072 3.56 1.129 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.83 3.63 3.42 3.62 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 76.66 72.53 68.42 72.45 

 
 

จากตาราง 2.2 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการ

จัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.62 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 72.45  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ    

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.83 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 76.66 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.63 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 72.53  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.42 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.42 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
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ตาราง 2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา  ดานกิจกรรม  แผนกการเรียน MLP ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  

เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 3.91 1.220 3.66 1.180 3.53 .996 3.70 1.139 

2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัด
กิจกรรม 

3.83 1.106 3.62 1.094 3.43 1.005 3.62 1.078 

3 
การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสนใจแก
นักเรียนและเขารวม 

3.83 1.027 3.62 1.074 3.40 .926 3.61 1.018 

4 
การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นตอกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ 

3.87 1.002 3.55 1.045 3.50 .992 3.65 1.022 

5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา 3.89 1.124 3.75 1.217 3.61 .970 3.75 1.099 

6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลัง
กาย  

3.90 1.581 3.43 1.163 3.07 1.037 3.46 1.336 

7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  3.83 1.029 3.75 1.059 3.41 .942 3.65 1.021 

8 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทย
และมารยาทไทย  

3.88 1.051 3.71 1.131 3.50 1.018 3.69 1.071 

9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  3.80 1.097 3.55 1.125 3.33 1.033 3.56 1.097 

10 รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี / รักษาดินแดน 

3.74 1.133 3.51 1.170 3.21 .975 3.48 1.107 

11 
การจัดกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม 
สอดคลองกับความตองการและความ
ถนัดของผูเรียน 

3.83 1.089 3.60 1.142 3.38 1.029 3.60 1.096 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.84 3.61 3.40 3.61 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 76.90 72.27 67.94 72.29 
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จากตาราง 2.3 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการ

จัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.61 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 72.29 
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย  
-รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี / รักษาดินแดน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการป

การศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.84 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 76.90  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการป
การศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.61 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 72.27 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย  
4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการป

การศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.40 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.94 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา 

 
ตาราง 2.4 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษา  ดานบริการ แผนกการเรียน MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 3.52 1.210 3.18 1.139 3.11 .959 3.28 1.115 
2 จํานวนหองปฏิบัติการตางๆ 3.60 1.005 3.50 1.024 3.31 .923 3.46 .987 
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.12 1.289 2.99 1.213 2.97 1.018 3.03 1.172 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อ
คนควาหาความรูดวยตนเอง 

3.84 1.116 3.50 1.168 3.16 .982 3.50 1.118 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

3.80 1.040 3.57 1.033 3.29 .861 3.54 .997 

6 การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไป
ทัศนศึกษา 

3.91 1.178 3.52 1.189 3.41 1.003 3.62 1.137 

7 การใหบริการของหองพยาบาล 3.98 1.081 3.58 1.182 3.26 1.038 3.60 1.134 

8 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและ
เพียงพอ 3.47 1.113 3.30 1.138 3.17 1.061 3.31 1.106 

9 การจัดระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

3.81 1.021 3.64 1.069 3.41 1.021 3.61 1.046 

10 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมี
คุณคาทางโภชนาการ 

3.88 1.079 3.45 1.130 3.33 .976 3.56 1.082 

11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 3.74 1.044 3.59 1.042 3.34 .931 3.55 1.015 
12 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 3.85 1.012 3.66 1.049 3.38 .960 3.62 1.021 
13 การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 3.78 1.002 3.58 1.037 3.54 .964 3.64 1.001 
14 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 3.87 .971 3.67 1.106 3.46 .937 3.66 1.009 
15 การใหบริการจากงานการเงิน 3.76 1.064 3.60 1.081 3.36 1.028 3.56 1.068 
16 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.56 1.234 3.68 1.115 3.43 1.039 3.54 1.135 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.71 3.50 3.31 3.50 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 74.28 70.00 66.12 70.00 

 

จากตาราง 2.4 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการ

จัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.50 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 
70.00 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ 
- การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไปทัศนศึกษา 
- การใหบริการของหองพยาบาล 
- การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
- การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ 
- การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 
- การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 
- การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 
- การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 
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- การใหบริการจากงานการเงิน 
- การใหบริการจากงานมินิมารท 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ    

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.71 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 74.28 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 
- การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.50 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.00 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ 
- การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไปทัศนศึกษา 
- การใหบริการของหองพยาบาล 
- การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
- การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 
- การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 
- การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 
- การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 
- การใหบริการจากงานการเงิน 
- การใหบริการจากงานมินิมารท 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.31 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.12 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ  
 
ตาราง 2.5 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา  ดานวิชาการ  แผนกการเรียน EP ของโรงเรียน 
  อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความ
ตองการของนักเรียน 

3.91 .803 3.40 .770 3.18 .854 3.58 .882 

2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย สอดคลอง
กับปจจุบัน 

3.97 .876 3.27 .868 3.19 .828 3.60 .935 

3 
สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและ
วิชาเพิ่มเติม/วิชาที่เรียนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

4.03 .903 3.43 .774 3.19 .874 3.65 .956 

4 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 3.76 .881 3.03 .731 2.99 .966 3.39 .969 

5 
ความสอดคลองของเนื้อหาการสอนใน
รายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกับ
เนื้อหาในวิชาปกติ 

3.92 .851 3.23 .817 3.19 .744 3.56 .882 

 ดานการจัดการเรียนการสอน         

6 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหมี
ความหลากหลายเชน  การทําโครงงาน 
การบูรณาการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ 

4.06 .870 3.24 .739 3.07 .899 3.59 .983 

7 

ความเหมาะสมของการจัดสัดสวนการ
สอนในแตละคาบระหวางครูไทยและครู
ตางชาติในรายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนส่ือในการจัดกระบวนการเรียนรู 

3.81 .844 3.17 .874 3.17 .865 3.49 .911 

8 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน 

4.06 .915 3.13 .937 3.19 .889 3.62 1.006 

9 บรรยากาศการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน 

3.77 1.064 3.00 .947 3.00 .903 3.39 1.061 

10 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 

3.96 1.022 3.07 .868 3.00 .973 3.49 1.089 

11 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 3.33 1.068 3.14 .990 2.95 .999 3.17 1.043 
12 การตรวจงานและการติดตามงาน 3.80 .956 3.23 .935 2.97 .903 3.43 1.008 

 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

        

13 ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และนาสนใจ 

3.94 .965 3.23 .935 3.12 .843 3.57 .981 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
14 ตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน 3.82 1.022 3.40 .855 3.14 .942 3.45 1.039 
 ดานการวัดและประเมินผล         

15 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด 3.75 1.033 3.13 .860 3.19 1.001 3.47 1.036 

16 การวัดและประเมินผลการเรียน
สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน 

3.81 .991 3.36 .731 3.25 .830 3.54 .939 

17 
วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย เชน  
การทดสอบ การสังเกต  การสัมภาษณ 
การตรวจผลงาน เปนตน 

3.85 .915 3.30 .750 3.13 .732 3.52 .896 

18 การแจงผลการวัดและประเมินให
นักเรียนรับทราบ 

3.92 .944 3.17 .834 3.29 .741 3.59 .921 

19 การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบการประเมินผล 

3.87 1.041 2.83 .913 3.21 .884 3.50 1.048 

20 
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมี
ความสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

3.85 1.051 3.10 .607 3.16 1.020 3.50 1.048 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.86 3.18 3.13 3.51 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 77.16 63.54 62.58 70.10 

 
จากตาราง 2.5 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการ 

จัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.51 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 70.10 
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
  - การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 

- ความเหมาะสมของการจัดสัดสวนการสอนในแตละคาบระหวางครูไทยและครูตางชาติในรายวิชาที่
ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการจัดกระบวนการเรียนรู 

- บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน 
- ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
- จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 
- การตรวจงานและการติดตามงาน 
- ตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน 
- ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด 
- การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการประเมินผล 
- ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการวัดและประเมินผล 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.86 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 77.16 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน  EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.18 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.54  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.13 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.58  
 
ตาราง 2.6 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา  ดานปกครอง แผนกการเรียน EP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู 3.94 1.008 3.23 .935 3.08 .933 3.53 1.051 

2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา 
และใจของครู  

3.87 .957 3.37 1.066 3.04 1.013 3.50 1.061 

3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 3.92 .987 3.33 .922 3.15 1.016 3.56 1.049 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติ
และระเบียบวินัย  

4.08 .882 3.43 .858 3.19 .932 3.67 .985 

5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแก
นักเรียนที่มีความประพฤติดี 

4.06 .930 3.47 .819 3.27 .995 3.69 1.006 

6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของ
ปญหา 

3.95 .935 3.17 .747 3.13 .908 3.55 .986 

7 การติดตามประเมินผลการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3.96 .910 3.40 .855 3.08 .997 3.57 1.018 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

8 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่
กระทําผิด 

3.90 1.050 3.47 1.137 3.05 1.012 3.53 1.114 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.98 3.36 3.13 3.59 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 79.58 67.17 62.56 71.76 

  
จากตาราง 2.6 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการจัด

การศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.59 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 71.76 
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และใจของครู  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ      

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.98 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 79.58  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ        
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.36 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.17  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ        
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.13 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.56  
 
 
ตาราง 2.7 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา  ดานกิจกรรม  แผนกการเรียน EP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 3.91 1.071 3.33 1.093 3.25 .962 3.59 1.081 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัด
กิจกรรม 

3.77 1.131 3.14 1.093 3.14 .983 3.46 1.116 

3 
การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสนใจแก
นักเรียนและเขารวม 

3.85 1.021 3.20 .805 3.17 .999 3.52 1.039 

4 
การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นตอกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ 

3.90 .976 3.10 .845 3.25 1.133 3.56 1.072 

5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา 4.41 5.013 3.50 1.106 3.35 1.073 3.91 3.669 

6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลัง
กาย  

3.82 1.042 3.03 .809 3.00 1.051 3.42 1.090 

7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  4.27 4.984 3.47 .730 3.35 1.036 3.83 3.623 

8 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทย
และมารยาทไทย  

3.86 .976 3.27 .828 3.25 .876 3.56 .966 

9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  3.83 .977 3.20 1.031 3.35 .984 3.57 1.018 

10 รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี / รักษาดินแดน 

3.84 1.020 3.33 1.061 3.21 1.092 3.55 1.090 

11 
การจัดกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม 
สอดคลองกับความตองการและความ
ถนัดของผูเรียน 

3.94 1.016 3.31 .967 3.18 1.073 3.58 1.088 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.94 3.26 3.23 3.60 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 78.87 65.25 64.54 71.90 

  

จากตาราง 2.7 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการจัด

การศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.60 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 71.90
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัดกิจกรรม 
- การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ       

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.94 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 78.87  
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ        
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.26 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.25 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ        
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.23 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 64.54  
 

ตาราง 2.8 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการศึกษา  ดานบริการ แผนกการเรียน EP ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  

เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 3.51 1.371 2.77 1.165 2.65 1.073 3.10 1.306 
2 จํานวนหองปฏิบัติการตางๆ 3.79 1.077 3.10 .885 2.97 .959 3.40 1.080 
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.11 1.342 2.87 .937 2.61 1.160 2.90 1.245 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อ
คนควาหาความรูดวยตนเอง 

3.83 1.145 3.13 .973 2.88 1.147 3.39 1.205 

5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

4.03 .936 3.10 .960 3.13 1.068 3.57 1.084 

6 การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไป
ทัศนศึกษา 

3.91 1.121 3.17 1.053 3.19 .960 3.55 1.113 

7 การใหบริการของหองพยาบาล 3.80 1.145 2.83 1.085 3.10 .981 3.42 1.146 

8 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและ
เพียงพอ 

3.55 1.246 2.93 .980 3.14 .905 3.32 1.123 

9 การจัดระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 3.72 1.015 3.37 .964 3.37 1.044 3.55 1.029 

10 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมี
คุณคาทางโภชนาการ 

3.68 1.022 3.30 .952 3.33 .985 3.50 1.011 

11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 3.77 1.011 3.17 .834 3.18 .970 3.48 1.014 
12 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 3.96 .867 3.10 .845 3.33 .929 3.62 .952 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

13 การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 3.83 1.035 3.60 .855 3.17 .944 3.56 1.021 
14 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 3.76 .961 3.31 1.004 3.29 .944 3.53 .985 
15 การใหบริการจากงานการเงิน 3.72 1.248 3.30 1.088 3.16 1.001 3.46 1.169 
16 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.53 1.346 3.40 1.163 3.34 1.034 3.44 1.216 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.71 3.15 3.12 3.42 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 74.18 63.04 62.36 68.44 
 
จากตาราง 2.8 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2553 ตอการ จัด

การศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.42 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.44 
ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ 
- การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไปทัศนศึกษา 
- การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
- การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 
- การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 
- การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ      

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.71 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเปนรอยละ 74.18 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน  EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ       

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.15 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.04 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมาก 

- การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ        

ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.12 อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.36  
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ตาราง 2.4 ขอเสนอแนะของนักเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 
จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ 

แผนกการเรียน MLP 
ดานวิชาการ  1. ควรลดกิจกรรมเนื่องจากเวลาเรียนไมเพีองพอ (18) 

2. วิชาคอมพิวเตอร (ระดับมัธยมปลาย) อุปกรณชํารุดเสียหายเกือบหมด  และปริมาณไมเพียงพอตอ 
การใช สงผลใหการเรียนการสอนไมเกิดประสิทธิภาพ (8) 
3. พัฒนาคุณภาพครูดานองคความรูทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้น (6) 
4. หลักสูตรควรมีความเขมขนมากกวานี้ (6) 
5. ความมีส่ือการเรียนการสอนที่นาสนใจเพิ่มขึ้น (5) 
6. ควรลดปริมาณการบาน (3) 

  7. ลดจํานวนคาบเรียนตอวันใหนอยลง (3) 
8. ปริมาณการบานไมเพียงพอตอการเรียนรูและฝกฝน (2) 

  9. วิชาคอมพิวเตอร (ระดับมัธยมปลาย) สอนเพียงความรูพื้นฐาน แตใหทํางานที่มีความซับซอนมาก 
(2) 
  10. วิชาคอมพิวเตอร (ระดับมัธยมปลาย) ครูไทยไมมีสวนรวมในการสอน ครูตางประเทศสอนไมเขาใจ 
(2) 

11. ทําใหเนื้อหาที่เรียนสนุกมากขึ้น  (2) 
  12. ใหนักเรียนมี Notebook เปนของตนเอง (2) 
  13. ควรลดการวากลาวนักเรียน ดวยการใชคําที่ไมสุภาพ 
  14. ครูควรเขาสอนใหตรงเวลา 
  15. ควรมีการพัฒนานทักษะดานภาษาของนักเรียนกับครูเจาของภาษาโดยแท 
  16. ภาคเรียนที่ 2 ไมคอยไดเรียนชมรม  
  17. บุคลากรงานวัดผล ควรปรับปรุงเร่ืองมารยาทในการใหบริการ 
  18. วันวิชาการ ขอใหมีซุมมากขึ้น 
  19. ควรมีอุปกรณการเรียนที่เทาเทียมกันระหวาง MLP กับ EP 
  20. ใชส่ือการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
  21. มีหองปฏิบัติการมากขึ้น 
  22. บางวิชาไมบอกคะแนนสอบ 
  23. เนื้อหายากเกินไป 

24. บางคร้ังสงงานตอนที่ครูไมอยูหอง ผลสุดทายติด ร และเร่ืองแก ร. นักเรียนพยามยามไปหาครูแลว 
แตครูไมอยูที่หอง 

  25. เวลาไปทัศนศึกษาควรพาไปที่ที่เปนธรรมชาติ ไมควรไปในสถานที่ที่สบายเกินไป 
  26. ควรจัดทําหนังสือใหนาสนใจ โดยการพิมพ 4 สี ไมใชขาวดํา 
  27 บรรยาศในหองเรียนมีผลตอการเรียนการสอน 

38. การเรียนที่มีทั้งครูไทยและครูตางชาติสอน อยากใหครูไทยมีสวนรวมในการสอนคูกับครูตางชาติ 
มากกวาจะแปลแคความหมายทีน่ักเรียนไมเขาใจ 
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29. คาบชมรม ยังไมคอยมีประสิทธิภาพ เพราะเม่ือถึงเวลาเรียน กลับไมพบครูผูรับผิดชอบ จึงไมไดเขา
รวมกิจกรรม และมีภาพที่นักเรียนเดินไมมีระเบียบรอบๆ โรงเรียน  

  30. การใหคะแนนในแตละช้ินงานนอยเกินไป ทําใหนักเรียนตองสงงานมากขึ้น 
  31. ควรกระจายคาบปฏิบัติการของวิชาวิทยาศาสตร ไมใหเรียนติดตอกัน  

32. ในแตละวัน อยากใหมีคาบอิสระ เพื่อเคลียรงานในแตละวัน หรือควรเปล่ียนคาบรักการอานเ ปน
คาบทบทวนบทเรียน และหลังคาบเรียนพละ ควรเปนคาบอิสระ 

ดานปกครอง 1. ควรมีกฎระเบียบหรือบทลงโทษที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ไมดีของนักเรียน  (8) 
2.  ควรเพิ่มความเขมงวดในการดูแลนักเรียนหญิงทั้ง MLP และ EP (2) 

  3. มีการขโมยของภายในโรงเรียน (2) 
  4. ระเบียบวินัยการดูนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขมงวดไมเทากัน (2) 

5. บางปญหาของนักเรียน งานปกครองไมสามารถแกไขได แตชวยปองกันได เชน ยาเสพติด (2) 
  6. ฝายปกครองตองเพิ่มความเด็ดขาดในการทํางาน 
  7. ไมควรยึดของไปนานๆ แตควรใชวิธีตักเตือน 
  8. ตองใหผูปกครองรับทราบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและเขามารวมแกไขกับโรงเรียนอยางจริงใจ 
  9. จัดกิจกรรมเพิ่มระเบียบวินัยและปลูกฝงจริยธรรม 
  10. ใหนําโทรศัพทมาโรงเรียน โดยไมตองขออนุญาต 
  11. กอนลงโทษนักเรียน ควรอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงความผิดและบทลงโทษที่จะตองไดรับ 
  12. ใหโอกาสกับนักเรียนที่เคยทําผิดไดมีโอกาสแกตัว 
ดานกิจกรรม 1. รถบัสที่พาไปคายลูกเสือ ควรเปนรสบัสติดแอรและควรเปนรถที่สะอาด (4) 

2. อยากใหมีจํานวนกิจกรรมมากๆ (8) 
3. การจัดกิจกรรมลูกเสือ อากาศรอนมาก (2) 

  4. ปริมาณจดหมายเวียนมีจํานวนมาก (2) 
5. ไมควรใช Sport Center ในการจัดกิจกรรม เพราะเวลามีการแขงขัน นักเรียนไมมีสถานที่ในการซอม  

  6. การจัดงานกีฬาสี ควรมีกีฬาหลากหลาย เพื่อไมใหเกิดการแยงกันลงแขงขัน 
  7. ควรจัดกิจกรรมที่สรางพฤติกรรมที่ดีและใหเหมาะสมกับทุกระดับช้ัน 
  8. กิจกรรมตางๆ ควรจัดบนหอประชุม  
  9. ควรมีกิจกรรมเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม บําเบ็ญประโยชนมากกวานี้ 
  10. กิจกรรมวันเด็กขอใหมีซุมกิจกรรมมากๆ  
  11. กิจกรรมใกลชิดกับเวลาเรียนมากเกินไป 
  12. ควรสลับวันในการทํากิจกรรม เพื่อไมใหวันตรงกันในแตละสัปดาห 
  13. ปการศึกษา 2553 กิจกรรมที่ลงในปฏิทินโรงเรียน ไมตรงกับวันที่มีกิจกรรมจริงๆ 
  14. โรงเรียนสนับสนุนคากิจกรรมใหกับนักเรียนนอยเกินไป สวนใหญนักเรียนจะออกสวนตางเอง 
  15. งานราตรีสัมพันธ ควรใหนักเรียนไดมีสวนในการคิดหรือส่ิงที่อยากทําเอง 

16. อยากใหทางโรงเรียนสรุปยอดบริจาค พรอมหลักฐานที่วาไดนําเงินไปบริจาค เปนหลักฐานติด
ประชาสัมพันธ   
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ดานบริการ  1. ปรับปรุงหองน้ําใหสะอาด (12) 
  2. ควรมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น เชน สระวายน้ํา (9) 

3. ครูหองพยาบาลควรบริการดวยความเปนมิตร (5) 
4. โรงเรียนขายอาหารแพงเกินไป (4) 
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย ทํางานไมดี พูดจาไมสุภาพ (4) 
6. น้ําด่ืมยังไมสะอาด และควรมีแกว(3) 
7. อยากใหโรงเรียนสะอาดมากขึ้น (2) 
8. ควรมีกระดาษชําระในหองน้ํา (2) 
9. หองเรียนระดับ ม.5 ไมมีโทรทัศน (2) 

  10. ดานการเงินพนักงานไมเพียงพอ (2) 
  11. การติดต้ังตูน้ําด่ืม ควรต้ังใหเหมาะกับนักเรียนทุกระดับช้ัน (2) 

12. ควรตรวจดูวันหมดอายุของสินคาที่นํามาขาย 
  13. ระบบการติดตามคาใชจาย มีความผิดพลาดบอย 
  14. พนักงานในมินิมารท พูดจาไมสุภาพ  

15. มินิมารทควรเปดใหตรงเวลากับเวลาพักของนักเรียน 
16. งานดานบริการ ควรทอนเงินใหครบ 
17. ควรมีมินิมารท 2-3 ราน 
18. ปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศกับนาฬิกาแขวนในหองเรียน 
19. ควรแกไขเร่ืองลําโพง 

  20. อยากใหมีที่เลนฟุตบอลมากขึ้น 
  21. การบริการของโรงเรียนทําไดดี 
  22. ควรปลูกตนไมรอบๆบริเวณโรงเรียนมากๆ 
  23. หองน้ําทุกอาคารของโรงเรียนหากตองการทําความสะอาดควรติดปายบอกไว ไมใชหามใชบริการ 
ดานอ่ืนๆ 1. เพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ต (11) 

2. เปล่ียนคอมพิวเตอรใหม (4) 
3. ขอพัฒนาโรงเรียนตอไปเร่ือยๆ (4) 
4. ทําสํารวจไป แตไมมีการเปล่ียนแปลง 

 
แผนกการเรียน EP 
ดานวิชาการ  1. ควรลดปริมาณการบาน (3) 

2. ครูตางชาติบางทานควรพัฒนาการเรียนเพิ่มขึ้น (2) 
  3. ชมรมควรมีจํานวนมากกวานี้และสามารถต้ังชมรมขึ้นมาเองได 
  4. ครูชมรมควรเขามาสอนใหตรงเวลา 
  5. บุคลากรในหองวิชาการ ควรใหขอมูลที่ชัดเจน ไมผิดพลาด 
  6. ควรจัดตารางสอนใหดีกวานี้ 
ดานปกครอง 1. ควรดูแลใหทั่วถึงมากกวานี้ 
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ดานกิจกรรม 1. กิจกรรมมากเกินไป (4) 
  2. ควรมีกองทุนสําหรับจัดกิจกรรมใหนักเรียน (2) 
  3. ควรมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพของนักเรียนทุกคน 
  4. ลดขอบังคับในการรวมกิจกรรม 
ดานบริการ  1. สภาพอุปกรณในหองเรียนไมดี เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร (5) 

2. อยากใหเพิ่มจํานวนหองน้ําและสะอาดกวานี้ (3) 
3. ควรเพิ่มรานอาหารใหม (2) 

  4. การบริการทําไดดีมาก 
  5. อยากใหโรงเรียนสะอาดมากขึ้น 
  6. ลางแอรและพัดลมบอยๆ  
  7. เปล่ียนแปรงลบกระดานบอยๆ  
  8. บุคลากรที่มินิมารทควรใชคําพูดใหเหมาะกับเด็กและควรใหบริการอยางเต็มใจ 
  9. สรางโรงยิมสําหรับเลนกีฬา   
  10. กอกน้ําด่ืมบางอันมีสนิมขึ้น 

11. เคร่ืองใชไฟฟาในหองเรียนเสียหมด 
12. งานดานการเงินบริการดีมาก ย้ิมแยมแจมใส 
13. ครูหองพยาบาลพูดเสียงดัง 
14. พนักงานมินิมารทและโรงอาหารอัธยาศัยไมดี  
15. มินิมารทควรเปดขายในเวลาเรียนดวย เพื่อจะซ้ือในยามฉุกเฉิน และตอนกลางวันควรเปดบริการ
เร็วขึ้น 
16. ฝายประชาสัมพันธใหขอมูลแกผูไปติดตอไมคอยชัดเจน 

   
ดานอ่ืนๆ 1. เพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ต (3)  

2. ควรมีสระวายน้ําในโรงเรียนและมีหองเปล่ียนชุด และล็อกเกอรสวนตัว 
  3. ราคาบัตรโตะจีนงานราตรีสัมพันธ ราคาไมสัมพันธกับอาหาร 
  4. ควรมีคอมพิวเตอรในหองเรียนเพื่อใหนักเรียนศึกษาหาขอมูล 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
  ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 ดาน  
  ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  
 
ตาราง 3.1 จํานวนผูปกครองปการศึกษา 2553 จําแนกตามระดับช้ันและแผนกการเรียน 
 

แผนกการเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 
MLP 191 255 446 
EP 79 21 100 
ไมระบุ 1 0 1 
รวม 271 276 547 

 

จากตาราง 3.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 271 คน แบง 
เปนแผนก MLP จํานวน 191 แผนก EP จํานวน 79 ไมระบุแผนก จํานวน 1 คน และเปนผูปกครองนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา จํานวน 276 คน แบงเปนแผนก MLP จํานวน 255 คน แผนก EP จํานวน 21 คน  
 
ตาราง 3.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา  ดานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการปการศึกษา 2553 
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 

ที ่ ประเด็น 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลักษณ/จุดเดน/
ตลอดจนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
โรงเรียน 

4.09 .637 4.02 .742 4.05 .692 

2 หลักสูตรที่ใชกับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการ
เรียนมีความสอดคลองกัน 

3.94 .622 3.91 .787 3.92 .710 

3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ 

3.90 .679 3.95 .807 3.93 .746 

4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  3.63 .735 3.72 .839 3.67 .790 
5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน 3.59 .736 3.53 .875 3.56 .809 
6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมี 3.73 .695 3.71 .859 3.72 .781 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

ประโยชน 

7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและ
สมํ่าเสมอ 

4.00 .720 3.95 .800 3.97 .761 

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.86 .636 3.84 .768 3.85 .705 
9 ความรูความสามารถของครูผูสอน 4.14 .647 4.03 .824 4.09 .743 

10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน 4.12 .737 4.06 .846 4.09 .794 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.90 3.87 3.89 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 78.00 77.45 77.72 
 

จากตาราง 3.2 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของผูปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดาน

วิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.89 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.72  
2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.90 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 78.00  

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2553 ตอการจัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.87 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 77.45  
 
ตาราง 3.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา  ดานปกครอง ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
  ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การที่นักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความ
ประพฤติดี 

4.03 .670 4.11 .787 4.07 .732 

2 การที่นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
สวนรวม 3.94 .695 4.03 .794 3.98 .747 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

3 การที่นักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปน 

3.71 .824 3.80 .895 3.76 .861 

4 การที่นักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 
ไมกาวราว 

3.97 .716 3.94 .805 3.95 .762 

5 การปฏิบัติตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา
และใจ 

4.15 .667 3.96 .881 4.05 .788 

6 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนที่มี
ความประพฤติดี 

4.28 .682 4.16 .866 4.22 .782 

7 การที่โรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของ
ปญหา 

3.95 .667 3.95 .803 3.95 .738 

8 การที่โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3.98 .682 4.10 .825 4.04 .760 

9 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิด 4.07 .674 3.97 .822 4.02 .754 

10 การประสานความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของนักเรียน 

4.02 .693 4.00 .872 4.01 .789 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.25 4.00 4.12 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 84.94 80.00 82.44 

 
จากตาราง 3.3 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดาน

ปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.12 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.44  
2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา

2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.25 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 84.94  

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2553 ตอการจัดการศึกษาดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.00 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 80.00  
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ตาราง 3.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา  ดานกิจกรรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
  ปการศึกษา 2553  
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การที่นักเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลัง
กาย  

3.97 .799 3.99 .830 3.98 .814 

2 การที่นักเรียนรูจักกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 4.00 .737 4.00 .828 4.00 .783 
3 การที่นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 4.07 .656 4.06 .759 4.07 .709 
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา 3.89 .787 3.96 .859 3.93 .824 

5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความ
ถนัดของผูเรียน 

3.84 .718 3.90 .895 3.87 .813 

6 การที่โรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 3.98 .661 3.90 .814 3.94 .744 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.96 3.97 3.96 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 79.16 79.40 79.28 

  

จากตาราง 3.4 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดาน

กิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.96 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.28  
2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา

2553 ตอการจัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.96 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 79.16  

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2553 ตอการจัดการศึกษาดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.97 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 79.40  
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ตาราง 3.5 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา  ดานบริการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2553  

เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 4.07 2.545 3.88 .861 3.98 1.893 
2 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.72 .863 3.84 2.054 3.78 1.582 

3 การประชาสัมพันธและสงขาวสารของโรงเรียนใหแก
ผูปกครอง 

4.14 .711 3.94 .861 4.03 .796 

4 การอํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอภาระกิจ
ตางๆ 

3.94 .759 3.90 .867 3.92 .815 

5 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนให
ผูปกครองไดรับทราบ 

4.07 .661 3.96 .880 4.02 .781 

6 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 3.73 .800 3.81 .953 3.77 .881 
7 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.88 .787 3.96 .882 3.92 .837 

8 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทาง
โภชนาการ 3.89 .731 3.98 .850 3.94 .794 

9 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร เปนตน 

4.09 .698 4.00 .915 4.05 .816 

10 การใหบริการจากงานพยาบาล 3.93 .730 3.89 .927 3.91 .835 
11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.08 .619 3.94 .851 4.01 .748 
12 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 4.10 .624 3.98 .886 4.04 .770 
13 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 4.06 .606 4.03 .818 4.04 .721 
14 การใหบริการจากงานการเงิน 4.01 .681 3.99 .898 4.00 .798 
15 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.79 .795 3.88 .922 3.84 .863 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.97 3.93 3.95 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 79.41 78.61 79.00 
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จากตาราง 3.5 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการศึกษาดาน

บริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.95 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.00  
2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา

2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.97 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน 
รอยละ 79.41 

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2553 ตอการจัดการศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.93 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน 
รอยละ 78.61  
 
ตาราง 3.6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาตอการ 

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
 

ดาน ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน 

ความพึงพอใจ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig. 

วิชาการ ประถมศึกษา 270 3.90 .491 
 มัธยมศึกษา 277 3.87 .593 

.589 531.172 .556 

ปกครอง ประถมศึกษา 270 4.25 2.276 
 มัธยมศึกษา 277 4.00 .633 

1.733 545 .084 

กิจกรรม ประถมศึกษา 270 3.96 .576 
 มัธยมศึกษา 277 3.97 .644 

-.228 545 .820 

บริการ ประถมศึกษา 270 3.97 .564 
 มัธยมศึกษา 277 3.93 .674 

.754 532.980 .451 

 
จากตาราง 3.6 พบวาผูปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจตอการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดาน
กิจกรรมและดานบริการไมแตกตางกัน  
 
ตาราง 3.7 ขอเสนอแนะของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
  จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ 
แผนกการเรียน MLP  
ดานวิชาการ 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนนักเรียนที่คนควาความรูดวยตนเอง สอนใหเขาใจมากกวาการทองจํา 

และสามารถนําไปใชไดจริง (6) 
2. ครูบางทานควรเอาใสใจเร่ืองการเรียนของนักเรียน (3) 
3. พัฒนาดานวิชาการมากกวานี้ ทั้งรายวิชาที่เปนภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ (3) 
4. อยากใหครูที่สอนเปนภาษาอังกฤษระดับประถม เปล่ียนระบบการสอน และเนนยํ้าเร่ืองการจด 
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คําศัพท  เพราะเม่ือกลับมาทบทวนที่บาน พบวานักเรียนไมสามารถแปลความหมายไดเลย (2) 
5. ตองการให รร. จัดการเรียนการสอน เฉพาะนักเรียนที่เรียนไมเขาใจในแตละวิชานั้นๆ เปนพิเศษ (2) 

  6. ครูควรมีจิตวิทยาในการสอนและการอบรมนักเรียน (2) 
7. ในช่ัวโมงการเรียนการสอนปกติ ควรใหความรูกับนักเรียนอยางเต็มที่ เพื่อที่นักเรียนจะไดไมตองไป
เรียนพิเศษ (2) 

  8. ควรใหกระจายปริมาณการบานหรืองานใหเทาๆ กันทุกวัน (2) 
  9. อยากใหโรงเรียนสงเสริมดานการแสดงออกของนักเรียน ใหมีความกลาในสถานการณตางๆ  (2) 

10. ควรสรางนักเรียน อสช. ใหสามารแขงขันทางวิชาการกับสถาบันอื่นๆ เชน วิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร  

  11. เด็กประถมควรมีการสอบตามตาราง 
12. ไมอยากใหเนนหรือบังคับใหเด็กเรียนพิเศษที่โรงเรียน โดยเฉพาะช้ัน ม.ปลาย เพราะตองยอมรับวา 
เด็กสมัยนี้ตองกวดวิชา เพราะมีโอกาสสอบติดสถาบันดี สรางช่ือเสียงใหโรงเรียน 

  13. ควรมีกิจกรรมที่เก่ียวของหรือสงเสริมการใชภาษาอังกฤษในโรงเรียนมากขึ้น 
  14. การบานและงานที่ครูส่ังมา ของนักเรียนระดับประถมควรใหนักเรียนทําที่โรงเรียนใหเสร็จ 

15. อยากใหทางโรงเรียนแจกเนื้อหาของแตละวิชา เพื่อจะไดเตรียมตัวและทบทวนเพิ่มเติมใหกับ
นักเรียนได 
16. วิชาภาษาจีน เรียน ป.1-ป.6 เปาหมายคืออะไร ตองการใหเด็กรูอะไรบางในเม่ือเรียนสัปดาหละ 
คาบ  แลวผลสัมฤทธิ์เปนอยางไร 

  17. ปริมาณการบานคอนขางมาก   
  18. ชวงใกลสอบ ไมควรส่ังงานที่ตองใชเวลาทํานาน อยากใหเนนการทบทวนกอนสอบ 
  19. ควรมีกิจกรรมแนะนําแผนการเรียนใหกับนักเรียน ม.3  
  20.  ควรแยกนักเรียนที่ต้ังใจเรียนและไมต้ังใจเรียนออกจากกัน  
  21. เอกสารประกอบการเรียนถายเอกสารบางคร้ังไมชัดเจน 

22. ความรูกับกระเปาหนังสือใหญๆ สัมพันธกันหรือไม 
23. ควรใหนักเรียนนําความรูทางวิชาการที่ไดมาฝกปฏิบัติจริง  

ดานปกครอง  1. เขมงวดเร่ืองความประพฤติ กิริยามารยาท กฎระเบียบ (6) 
  2. ดูแลนักเรียนดีมาก วิธีการลงโทษเหมาะสม (3) 
  3. ติดตามดูแลเร่ืองคานิยมในการใชส่ิงของฟุมเฟอย (3) 

4. ควรแจงพฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางสมํ่าเสมอ หรือขาวสารตางๆ ของทาง 
โรงเรียน (2) 
5. เร่ืองตารางการตรวจผมของนักเรียนที่แจกไวใหกับผูปกครอง อยากเสนอวา ถาอยากใหตัดผมกอน
สอบควรกําหนดลงในตารางใหชัดเจน  

  6. ฝายปกครองควรมีบทลงโทษที่เขมแข็งกวานี้ ควรใชมาตรการในการตี แตไมสมควรไลนักเรียนออก 
7. ควรดูแลเร่ืองการพูดจา มารยาทและพฤติกรรมของครูบางทาน 
8. ควรมุงเนนการลงโทษที่ไมสรางความรุนแรงหรือปลูกฝงความรุนแรงใหกับเด็ก 
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9. งานสายสัมพันธบานและโรงเรียนเร่ิมประชุมไมตรงตามเวลาที่กําหนด ไมควรรอผูปกครองบางทาน
ที่ไมรักษาเวลา   

ดานกิจกรรม 1. กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 มีมาก ควรปรับใหไปอยูในภาคเรียนที่ 1 ได (4) 
  2. เสริมกิจกรรมที่เนนหนักดานสังคม จริยธรรม ศีลธรรม และการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม(2) 
  3. ควรมีกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกายมากขึ้น (2) 
  4. ควรมีกิจกรรมระหวางครู ผูปกครอง และนักเรียนใหมากกวานี้ 
  5. ควรจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมและสํานึกรับผิดชอบตอสังคมในโรงเรียน และรูจักเสียสละ 

6. ผูปกครองมีสวนรวมมากและบอยจนบางที่ไมทันต้ังตัว 
7. เวลามีกิจกรรมอยากใหครูประจําช้ันเขามามีสวนรวมใหมากกวานี ้
8. ควรเพิ่มรูปแบบในการทํากิจกรรมของนักเรียนเพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวม 

  9. กิจกรรมมักตรงกับวันศุกร ทําใหบางวิชาเรียนไมทัน 
  10. การจัดกิจกรรมเขาคาย อยากใหนักเรียนไดนําความรูมาบูรณาการรวมกัน   
ดานบริการ 1. ครูและพนักงานที่อยูในมินิมารท ควรปรับปรุงกิริยามารยาทในการใหบริการ (3) 

2. หองพยาบาลปรับปรุงเร่ืองมารยาทในการพูดและการใหบริการ (3) 
3. อบรมการทํางานของ รปภ. ใหมีประสิทธิภาพมากกวานี(้3)  
4. ปรับปรุงกอกน้ําใหสะอาดมากกวานี้ (2) 
5. หองน้ําไมสะอาด (2) 
6. สรางหองสมุดใหญเทาโดมกีฬา และสงเสริม จูงใจใหนักเรียนใชหองสมุด ควบคูกับการเรียน 
มากกวาการเขาไปอานหนังสือ 
7. การดูแลรักษาความปลอดภัยในวันที่ รร หยุดเรียน เจาหนาที่ รปภ ควรใหรถเขามาใน รร มีการแลก
บัตรดวย ไมใชเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนเทานั้น บางคร้ัง นร. ตองเขามาทํากิจกรรมที่ รร 
8. พื้นที่ที่จะใหนักเรียนออกกําลังกายกลางแจง ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
9. โดยรวมการแนะนําหรือขอมูลคอนขางดี และละเอียดชัดเจน และการบริการดานตางๆ คอนขางดี 
10. น้ําด่ืมสกปรก ไมมีแกว 
11. กอกน้ําอยูในตําแหนงที่สูงเกินไปทําใหเด็กตัวเล็กกดน้ําไมถึง  
12. วัสดุ อุปกรณ โตะเกาอี้ ควรอยูในสภาพที่พรอมใชงานมากกวานี้ 
13. ควรติดต้ังเคร่ืองกรองอากาศภายในหองเรียน 
14. อยากใหเพิ่มจํานวนรานอาหารมากกวานี้ 
15. งานประชาสัมพันธ เจาหนาที่บางทานไมย้ิมแยม 
16. มินิมารทควรมีสินคามาขายมากขึ้น 
17. เพิ่มจํานวนหองน้ําใหเพียงพอตอปริมาณนักเรียนและครู 

ดานอ่ืนๆ  1. โรงเรียนมีคุณภาพดีอยูแลว ขอใหพัฒนาตอไปเร่ือยๆ  (4) 
2. อยากใหครูย้ิมทักทายมากกวานี้ 
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แผนกการเรียน EP  
ดานวิชาการ  1. ควรกระตุนใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษมากกวานี้ (4) 

2. ครูผูสอนควรใหความรูและเนนเนื้อหาที่จะออกสอบใหนักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน ไมควรเนนเฉพาะ 
นักเรียนที่เรียนพิเศษ (2) 
3. ครู EP เปล่ียนบอยมาก กรณีที่มีครูลาออกควรจัดครูเขาสอนแทน โดยไมปลอยคาบเรียนนั้นเปลา
ประโยชน (2) 
4. ควรใหการบานนอยกวานี้ และช้ินงานตางๆ ควรใหนักเรียนไดทําเอง นักเรียนจะไดเกิดความ 
ภาคภูมิใจ (2) 
5. บางวิชาเนื้อหามากเกินไป ทําใหนักเรียนสับสนและเกิดความไมเขาใจ 
6. ครูประจําช้ันตองเปนครูที่ใจกว างในการรับฟงและชวยเหลือนักเรียนดวยใจจริง เชน มิสจรรยา (สุน)  
มิสเปรมฤดี มาสเตอรเคน มาสเตอรปคัส มาสเตอรเอียน เปนตน 

  7. ครู EP ควรอยูที่ตึกเซนตคาเบรียล เพื่อที่จะตามเด็กและรูพฤติกรรมของนักเรียน 
  8. ควรมีโครงการใหยืมหนังสือเรียน  
  9. อยากใหเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

10. วิชาคอมพิวเตอร ระดับประถม รบกวนชวยแจกเอกสารประกอบการสอนใหกับนักเรียน เนื่องจาก
นักเรียนจดไมทัน 
11.  ครูผูสอนควรเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบการเขียนของนักเรียน ควรแกไข เม่ือพบความ
ผิดพลาดเพื่อใหนักเรียนจดจําตอไป 
12 . ควรใหนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรูจากประสบการณจริง  
13. ควรพัฒนาหลักสูตรใหเขมขน เชน ทักษะการเขียนและอานภาษาไทยไมดีพอ ควรเพิ่มการเขียน 
เรียงความ การสอนดานวิชาการภาษาอังกฤษยังไมสามารถพฒันาความสามารถของนักเรียนไดมาก 
กิจกรรมดานการทดลองวิทยาศาสตรนอยมาก วิชาสังคม ระดับประถมศึกษา ควรออกขอสอบตาม
เนื้อหาในตําราเรียน ไมควรออกขอสอบนอกตํารา หรือใชคําถามที่ซับซอนมากเกินไป รวมถึงวิชาอื่นๆ 
ดวย  
14. จัดใหมีกิจกรรมที่สอดคลองกับการที่จะตองนําไปใชในชีวิตประจําวัน พยายามใหเรียนรูดวยตนเอง 
บนโลกของความเปนจริง ใหรูจักคิดวิเคราะห หาเหตุของที่มาปญหา และวิธีการแกปญหาอยางมีสติ  
ส่ังสอนใหรูจักเหตุผลและความซ่ือสัตยสุจริต รักเคารพ ชาติศาสนา พระมหากษัตริย 
15. ทุกวิชาควรจัดทําหัวขอ เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนรูกอนสอบลวงหนา 
16. ชมรมควรหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมตามความสามารถ 
17. อยากใหทางโรงเรียนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดมีการพัฒนาในแนวคิด 
สรางสรรคทางการศึกษามากขึ้น 
18. ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนควรมีความทันสมัยและมีคุณภาพ เชน หนังสือเรียน ส่ือ
มัลติมีเดีย และ Internet ภายในหองเรียน 
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ดานปกครอง 1. อยากใหติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจุดดอยและมีการปรับปรุงตลอดจนประเมินผลรวมกัน 
  ระหวางครูและผูปกครอง (2) 

2. ครูฝายปกครองควรมีความยุติธรรมและมีเหตุผลมากกวานี้ ไมใชอํานาจที่มีในทางที่ผิด และเวลาจะ 
พูดอะไรควรมีหลักฐานไมใชกลาวหาเด็กนักเรียน โดยไมมีมูล (2) 

  3. กิจกรรมดานปกครองบางคร้ังถ่ีเกินไป ผูปกครองไมคอยใหความรวมมือ 
  4. ปลูกฝงเร่ืองการตรงตอเวลาใหกับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
  5. อยากใหเนนเร่ืองคุณธรรม 
  6. หลังเลิกเรียน นร.บางสวนแตงกายไมเรียบรอย 
  7. กวดขันเร่ืองการพูดจาใหสุภาพและควรมีการลงโทษทางวินัย 

8. อยากใหรุนพี่รุนนองรักกัน 
ดานกิจรรม 1. กิจกรรมนอกหลักสูตรของ รร. มีมากเกินไป (6) 

2. ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมมากและวันหยุดคอนขางมาก  
  3. อยากใหจัดกิจกรรมประเภทกีฬา เพื่อใหผูปกครองพบปะกัน เชน กอลฟ หรือ แรลล่ี 

4. กิจกรรมตอนเย็น ควรบอกเวลาเลิกซอมใหชัดเจนและปลอยใหตรงเวลาและดูแลนักเรียนไมใหกลับ
บานเย็นเกินไป 

ดานบริการ 1. อุปกรณในหองเรียนชํารุด ควรตรวจตราเปนประจํา (4) 
2. อยากใหอบรมมารยาทของ รปภ.  พนักงาน เจาหนาที่ (4) 
3. จํานวนหองน้ํา EP นอยและอยูไกล (3) 
4. อาหารของนักเรียน ป.1-ป.3 ความเปนอาหารรสไมจัด และควรมีการปรับเปล่ียนรายการอาหารของ
นักเรียน ป.1-ป.3 ใหหลากหลายมากกวานี้ (2)  
5. น้ําด่ืม รร. ไมสะอาด (2) 

  6. อาหารที่จําหนายในโรงอาหารควรมีการตรวจคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ  
  7. ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้  
  8. หองน้ําไมสะอาด  
  9. ควรใหเด็กมี Locker สวนตัว 

10. ควรบริหารจัดการที่จอดรถ โดยจัด Sticker Platinum Parking โดยบริจาคเงินตามที่กําหนดตอป 
11. หองน้ําของผูปกครองมีนอยเกินไป 

  12. งานการเงินใหบริการชา ควรปรับปรุง 
  13. มีคอมพิวเตอรนอยเกินไปและ Internet ชา  
ดานอ่ืนๆ 1. ควรเก็บคาใชจายกิจกรรมตางๆ รวมไวในคาธรรมเนียมการเรียน (2) 

2. เร่ืองการแตงกายของนักเรียนประจําวัน ควรแจงในสมุดจดการบาน 
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 
 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดาน
กิจกรรม และดานบริการ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 243 คน,   
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,056 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,043 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,204 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,068 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,247 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) 
   

Ne21
Nn


   n   = ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  = ประชากรที่ใชในการศึกษา 
e   = ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือ กําหนดความเช่ือม่ัน ) 

 ในกรณีนี้ยอมใหเกิดความผิดพลาด  7 % 
 ครูผูสอน จํานวน 132 คน   
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 363 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 210 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 345 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 270 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
277 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2553  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ปการศึกษา 2553 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู นักเรียน และผูปกครองโดยใชแบบสอบถาม  
   
สรุปผลการศึกษาคนควา 
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.50 - 3.51    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3.50 - 2.51     หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2.50 - 1.51     หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
   1.50 - 0.00 หมายถึง  ไมพึงพอใจ 
 
ตาราง 5.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา  
  2553  

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
การจัดการเรียนการสอน 

X  
ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานวิชาการ 3.68 มาก 3.52 มาก 3.60 มาก 
ดานปกครอง 3.39 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 
ดานกิจกรรม 3.72 มาก 3.50 ปานกลาง 3.62 มาก 
ดานบริการ 3.62 มาก 3.56 มาก 3.58 มาก 

  
 จากตาราง 5.1 พบวา 
 - ครูผูสอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดานวิชาการและ
ดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก  
 - ครูผูสอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดานปกครอง อยูใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง 
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 - ครูผูสอนระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดานกิจกรรม อยูในระดับพึงพอใจมาก แต
สําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
ตาราง 5.2 ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน MLP ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
 

ประถมศึกษาปที่ 4-6 มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาพรวม 
การจัดการ

เรียนการสอน X  
ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ดานวิชาการ 3.76 มาก 3.52 มาก 3.31 ปานกลาง 3.53 มาก 
ดานปกครอง 3.83 มาก 3.63 มาก 3.42 ปานกลาง 3.62 มาก 
ดานกิจกรรม 3.84 มาก 3.61 มาก 3.40 ปานกลาง 3.61 มาก 
ดานบริการ 3.71 มาก 3.50 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.50 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 5.2 พบวา 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4- 6 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม อยูในระดับพึงพอใจมาก แตดาน
บริการ อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4- 6 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง 
 
ตาราง 5.3 ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน EP ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
 

ประถมศึกษาปที4่-6 มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาพรวม 
การจัดการ

เรียนการสอน X  
ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ดานวิชาการ 3.86 มาก 3.18 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.51 มาก 
ดานปกครอง 3.98 มาก 3.36 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.59 มาก 
ดานกิจกรรม 3.94 มาก 3.26 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง 3.60 มาก 
ดานบริการ 3.71 มาก 3.15 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5.3 พบวา 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4- 6 แผนกการเรียน EP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 แผนกการเรียน EP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง 
 
ตาราง 5.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา  
  2553  
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
การจัดการเรียนการสอน 

X  
ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานวิชาการ 3.90 มาก 3.87 มาก 3.89 มาก 
ดานปกครอง 4.25 มาก 4.00 มาก 4.12 มาก 
ดานกิจกรรม 3.96 มาก 3.97 มาก 3.96 มาก 
ดานบริการ 3.97 มาก 3.93 มาก 3.95 มาก 

 
 จากตาราง 5.4 พบวา 
 - ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทั้ง 4 ดาน  ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจ
มาก  
  
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครอง ตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
 1. ครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีความพึงพอใจตอ
การจัดการศึกษาดานวิชาการและดานกิจกรรม อยูในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเ รียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ซ่ึงเปนสถาบันที่ใหการศึกษาแกนักเรียน ไดพยายามพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งในดาน
การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตางๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของสังคมในปจจุบัน การใชส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการศึกษาคนควาและหาความรูดวยตนเองอยางหลากหลาย รวมถึง
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เปนการวัดและประเมินตลอดปการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดบรรยากาศ
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ภายในโรงเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับนักเรียน รวมถึงการบริการตางๆ ภายในโรงเรียน ซ่ึงไดมีการ
ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในสวนของดานการปกครองของโรงเรียน ครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีจํานวนนักเรียน
ชายมากกวานักเรียนหญิง ซ่ึงธรรมชาติของนักเรียนผูชายบวกกับสภาพสังคมในปจจุบัน ทําใหนักเรียนอาจจะไมเช่ือฟง
และม่ันใจในความคิดของตนเอง แตในฐานะของครู ซ่ึงเปนผูอบรมส่ังสอนศิษยยอมมีความคาดหวังที่จะใหนักเรียนมี
พฤติกรรมที่ดีเพื่อใหบรรลุตามเกณฑคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน สําหรับดานกิจกรรมของโรงเรียน ครูระดับ 
ช้ันประถมศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซ่ึงจะแตกตางจากครูในระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพึงพอใจอยูใน  
ระดับปานกลาง เนื่องมาจากโรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือเสริมสรางประสบการณตางๆใหกับนักเรียน เพื่อเปน
การฝกทักษะในการทํางาน การเสียสละเพื่อสวนรวม เปนตน ซ่ึงในบางคร้ังกิจกรรมบางอยางไดจัดเพื่อสนองตอนักเรียน
บางกลุม โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอาจมีผลกระทบตอเวลาเรียนและครูผูสอนทําใหครูผูสอนสอนเนื้อหาไม
ครบและไมทันตามที่วางแผนไว 
 2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนไดพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับวัย และมีการจัดการเรียนรูที่สนุก มีส่ือที่ทันสมัย ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู รวมทั้ง
นักเรียนสามารถเรียนรูถึงกฎระเบียบของโรงเรียนวา เปนบทลงโทษสําหรับนักเรียนที่มีความประพฤติไมดีเทานั้น สําหรับ
นักเรียนที่ประพฤติดีจะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ นอกจากนี้กิจกรรมตางของทางโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่สนองตอบ
ตอความสนใจและวัยของนักเรียน รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย  รวมทั้งบรรยากาศภายในโรงเรียนมีความ
สวยงาม รมร่ืนย และมีการจัดใหบริการตางๆ ของโรงเรียน  เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหกับนักเรียน สวนนักเรียน
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน MLP และแผนกการเรียน EP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
เอง หมายความวา โรงเรียนไดนํามาหลักสูตรแกนกลางมาใช บางสวน และมีการสรางหลักสูตรที่เปนอัตลักษณของ
โรงเรียนเอง คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในบางรายวิชา แตในความเปนจริงเม่ือนักเรียนออกไป
สอบแขงขันในระดับที่สูงขึ้น โดยมากจะใชเนื้อหาที่เปนภาษาไทยในการสอบ ดังนั้น นักเรียนจึงรูสึกวาเนื้อหาทางวิชาการ 
ที่เปนภาษาไทยแนนไมพียงพอ แตในทางกลับกันนักเรียนอาจจะยังไมไดคําถึงนึงประโยชน คือเร่ืองของภาษาอังกฤษ      
ที่นักเรียนไดรับมากกวานักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ บวกกับกิจกรรมของโรงเรียนที่มีจํานวนมาก ซ่ึงทําใหกระทบตอเวลาเรียน
ของนักเรียน ถึงแมโรงเรียนจะไดพยายามจัดกิจกรรมที่หลากลาย เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณที่แตกตางกัน สวนดาน
การปกครอง โรงเรียนไดพยายามต้ังกฎระเบียบและกวดขันเพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี แตนักเรียนในวัยนี้ เปนวัยที่มี
การเปล่ียนแปลงอยางมาก ตองการแสดงออก มีพลังความคิดที่อิสระ และมักมีปญหาขัดแยงกับผูใหญ นักเรียนจึงไม  
ชอบความเขมงวด ที่โรงเรียนที่ออกกฎระเบียบไว สวนดานบริการ เร่ืองอาคารสถานที่ตางๆ และเร่ืองการบริการของ
โรงเรียน ไดมีการพัฒนา ปรับปรุงอยางสมํ่าสมอ ซ่ึงอาจจะไมรวดเร็วทันใจกับความตองการและความคาดหวังของ
นักเรียน สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาดาน
วิชาการ ดานปกครอง และดานกิจกรรม อยูในระดับพึงพอใจมาก สวนดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
 3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกการเรียน EP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนไดพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัย 
ครูผูสอนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สนุก มีส่ือที่ทันสมัย ทําใหนักเรียนมีความ
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กระตือรือรนในการเรียนรู และมีการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้นักเรียนสามารถเรียนรูถึงกฎระเบียบของ
โรงเรียนวา เปนบทลงโทษสําหรับนักเรียนที่มีความประพฤติไมดีเทานั้น สําหรับนักเรียนที่ประพฤติดีจะไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ สวนดานกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่สนองตอบตอความสนใจและวัยของนักเรียน 
รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูโดยตรงจากประสบการณจริง สําหรับดานบริการ โรงเรียน
ไดจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความสวยงาม รมร่ืนย รวมทั้งการจัดใหบริการตางๆ ของโรงเรียน เพื่อเอื้อความ
สะดวกสบายใหกับนักเรียน สวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 แผนกการเรียน MLP และแผนกการเรียน EP         
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษที่มีความเขมขน ประกอบกับมีจํานวนกิจกรรมตางๆ ภายในและภายนอก
โรงเรียน คอนขางมาก ซ่ึงทําใหกระทบตอเวลาเรียนของนักเรียน ในบางคร้ังนักเรียนอาจจะรูสึกวาเปนการเรียนที่หนัก
เกินไป สวนดานการปกครอง โรงเรียนไดพยายามต้ังกฎระเบียบและกวดขันเพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี แตนักเรียนใน
วัยนี้ เปนวัยที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมาก ตองการแสดงออก มีพลังความคิดที่อิสระ และมักมีปญหาขัดแยงกับผูใหญ 
นักเรียนจึงไมชอบความเขมงวด ที่โรงเรียนที่ออกกฎระเบียบไว สวนดานบริการ เร่ืองอาคารสถานที่ตางๆ และเร่ืองการ
บริการของโรงเรียน ไดมีการพัฒนา ปรับปรุงอยางสมํ่าสมอ ซ่ึงอาจจะไมรวดเร็วทันใจกับความตองการและความคาดหวัง
ของนักเรียน 

4. ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีความพึง
พอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับพึงพอใจมาก 
ทั้งนีอ้าจมาจากที่โรงเรียนไดพัฒนาการจัดการศึกษาและมีการรายงานใหผูปกครองไดทราบตลอดปการศึกษา ไมวาจะ
เปนกิจกรรมทางดานวิชาการ กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพผูเรียนทางดานสุนทรีย กิจกรรมทาศาสนา และกิจกรรมที่บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งกฎระเบียบและมาตรการของโรงเรียนที่เขมงวดกวดขัน ซ่ึงผูปกครอมีความเขาใจและทราบถึง
ความปรารภดีของโรงเรียนที่ตองการดูแลนักเรียนใหเปนคนดี มีระเบียบและเปนที่ยอมรับของสังคม สวนเร่ืองการบริการ
ตางๆ ของโรงเรียนที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหกับผูปกครอง ชวยใหผูปกครองไดรับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น สวนสงที่
บกพรองทางโรงเรียนไดพยายามพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
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2. ม. ทวีศักดิ์  แกวสังข   รองประธานฯ  

 3. ม. ธรรศ  อนันตถาวร  กรรมการ 
 4. ม. ศุภวิชญ ศิริผลวุฒิชัย  กรรมการ 
 5. มิสพิชารีย ศิลาภรณ  กรรมการ 
 6. มิสมณีรัตน รัตนวิชัย  กรรมการ 

7. มิสรุงทิวา ม่ันทอง   กรรมการและเลขานุการ   
 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี 1 ปการศึกษา 

 
 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  28  พฤษภาคม   พ.ศ.  2553 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(ภราดา ผศ. ดร.วินัย   วิริยวิทยาวงศ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 



  
 


