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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

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

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  กับปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม 
และดานบริการ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สามารถนําผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใชเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ใหมีมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 182 คน,   
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,088 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,018 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,264 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,105 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,282 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) 
   

Ne21
Nn


   n   = ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  = ประชากรที่ใชในการศึกษา 
e   = ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือ กําหนดความเช่ือม่ัน ) 

 ครูผูสอน จํานวน 129 คน ,  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 343 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 390 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 352 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 519 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
358 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ  โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
กรอบงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 

- สถานภาพ  
(ครู ผูปกครอง นักเรียน) 

- โปรแกรมการเรียน/การสอน 
- ระดับช้ันเรียน 

ตัวแปรตาม 
- การจัดการเรียนการสอน 
 * ดานวิชาการ 
 * ดานปกครอง  
 * ดานกิจกรรม 
 * ดานบริการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในการพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม  และสามารถดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข โดยแบงการจัดการเรียนการสอนเปน 4 ดาน คือ 
  1.1 ดานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหลักสูตรและการนําไปใช การใชส่ือ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  
  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 2554 
 3. ผูปกครอง หมายถึง ผูที่เล้ียงดูและดูแลบุคคลที่กําลังศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 
2554 
 4. ครู หมายถึง ผูทําหนาที่ในการสอนบุคคลทุกคนที่ กําลังศึกษา ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                  
ปการศึกษา 2554 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
1. ความหมายของความพึงพอใจ 

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

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

ดาน เปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
เกิดจากมนุษยจะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซ่ึงเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเปาหมายบางอยาง 
เพื่อที่จะสนองตอบตอความตองการหรือความคาดหวังที่มีอยู และเม่ือบรรลุเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพอใจ เปนผล
สะทอนกลับไปยังจุดเร่ิมตน เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก 

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

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

ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไดรับโดย 

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

1. ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 
1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับช้ันความสําคัญ โดยเร่ิมระดับความตองการขั้นสูงสุด 
1.2 มนุษยมีความตองการอยูเสมอเม่ือความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวก็มีความ

ตองการส่ิงใหมเขามาแทนที ่
1.3 เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใหเกิดพฤติกรรมตอส่ิงนั้น แตจะ มี 

ความตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 
1.4 ความตองการที่เกิดขึ้น อาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือความตองการอยางหนึ่งยัง  

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

2.2 ความตองการความม่ันคง ปลอดภัย (Security Needs) เปนความรูสึกที่ตองการความม่ันคง
ปลอดภัย ในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 

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

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

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

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

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

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

3. สถานที่บริการ การเขาถึงบริการไดสะดวกเม่ือลูกคามีความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ 
ตอการบริการ ทําเลที่ต้ังและการกระจายสถานที่บริการใหทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

4. การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นจากการไดยินขอมูลขาวสารหรือ
บุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเช่ือที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว    
อันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได 

5. ผูใหบริการ ผูประกอบการ/ผูบริหารการบริการและผูปฏิบัติงานบริการ ลวนเปนบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญตอการปฏิบัติงานการบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน ผูบริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการ 
โดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกคาเปนหลัก ยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจไดงาย 

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

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

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

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

การวัดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไมนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบกับระดับความรูสึกของนักเรียน 

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

ผูตอบคําถามตามขอเท็จจริง 
3. การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรมและหลังการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
จะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจในการเรียนรูสามารถที่จะวัดไดหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ สะดวก 

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

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

รีบดวน 
4. การใหบริการอยางพอเพียง (Ample Service) คือ ความตองการเพียงพอในดานสถานที่บุคลากร 

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

คุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเร่ือยๆ 
 
2. 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 2554 เปดสอน นักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  รวม 99
หองเรียน มีภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ เปนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการและผูอํานวยการโรงเรียน   

 
 

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

1. จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสัจธรรมสูงสุด  ซ่ึงเปนบอเกิดของชีวิต 
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 

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

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

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

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพ ในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิดสรางสรรค และ 
การผนึกกําลังทําความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู 
 คติพจนของโรงเรียน 

  ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซ่ึงความสําเร็จ 
 คําขวัญของโรงเรียน 

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

 สีประจําโรงเรียน แดง - ขาว 
    สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตางๆ  รวมทั้งความเสียสละ  อดทน  

ซ่ึงก็คือความวิริยะ  อุตสาหะที่จะนําชีวิตใหประสบกับความสําเร็จ 
    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบไดกับศาสนา  รวมไปถึงความจริงใจ  ซ่ือสัตย   อันเปน

คุณธรรม  ซ่ึงจะนําไปสูความสงบสุข  
 อักษรยอ อ  ส  ช 

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

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

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

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

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

  ช้ันที่ 1  เปนหองวัดและประเมินผล  หองสํานักผูอํานวยการ หองศูนยวิทยสนเทศ  หองฝกอบรม หอง
วารสาร หองฝายวิชาการ หองโสตทัศนูปกรณ และหองสมุดระดับมัธยมศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ช้ันที่ 3  เปนหองเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่6 หองเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 หองทํางานครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยและหองน้ํานักเรียน 

  ช้ันที่ 4  เปนหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-2  หองทํางานครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และหองน้ํานักเรียน 

  ช้ันที่ 5  เปนหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2-3  หองทํางานครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
และหองน้ํานักเรียน 

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

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

  ช้ันที่ 1  เปนโรงอาหารสําหรับนักเรียน  มีรานจําหนายอาหารนักเรียน จํานวน 10  รานจําหนายน้ําด่ืมของ
โรงเรียน 1  ราน มีหองน้ําชายและหองน้ําหญิง  

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

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

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

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดเม่ือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีหองเรียนและ 
หองประกอบดังนี ้

  ช้ันที่ 1  เปนโถงโลงสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ  การประชุมยอยสําหรับนักเรียนในระดับช้ัน  หองเกียรติยศ 
หองน้ําชายและหองน้ําหญิง   

  ช้ันที่ 2  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  หองพักครูระดับช้ัน ป.1 หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร 

  ช้ันที่ 3  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2  หองพักครูระดับช้ัน ป.2หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร  

  ช้ันที่ 4  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  หองพักครูระดับช้ัน ป.3 หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร 

  ช้ันที่ 5  เปนหองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  หองพักครูระดับช้ัน ป.4 หองน้ํานักเรียนทั้ง 2 
ดานของอาคาร 

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

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

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 182 คน,   
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,088 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,018 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,264 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,105 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,282 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) 
   

Ne21
Nn


   n   = ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  = ประชากรที่ใชในการศึกษา 
e   = ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือ กําหนดความเช่ือม่ัน ) 

 ครูผูสอน จํานวน 129 คน ,  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 343 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 390 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 352 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 519 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
358 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครอง ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2554  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ปการศึกษา 2554 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู นักเรียน และผูปกครองโดยใชแบบสอบถาม  
   
การวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics)  
 ตอนที่ 2 วิเคราะหลักษณะของความพึงพอใจผูเรียน / ผูปกครอง / ครู ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 โดยใชสถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics) การวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวขางตนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 19 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
   ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห 
และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการ 
สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 
ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 

ตาราง 1.1 จํานวนครูผูสอน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ัน 
 

กลุมสาระ ช้ันประถมศึกษา 
(คน) 

ช้ันมัธยมศึกษา 
(คน) 

ไมระบุ 
ระดับช้ัน 

รวม 

ภาษาไทย 13 11 0 24 
 10.1% 8.5% .0% 18.6% 

วิทยาศาสตร 11 8 0 19 
 8.5% 6.2% .0% 14.7% 

คณิตศาตร 8 8 1 17 
 6.2% 6.2% .8% 13.2% 

สังคมศึกษาฯ 8 5 3 16 
 6.2% 3.9% 2.3% 12.4% 

สุขศึกษา 5 4 1 10 
 3.9% 3.1% .8% 7.8% 

ศิลปะ 3 4 3 10 
 2.3% 3.1% 2.3% 7.8% 

การงานอาชีพฯ 7 4 1 12 
 5.4% 3.1% .8% 9.3% 
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กลุมสาระ ช้ันประถมศึกษา 
(คน) 

ช้ันมัธยมศึกษา 
(คน) 

ไมระบุ 
ระดับช้ัน 

รวม 

ภาษาตางประเทศ 9 9 3 21 
 7.0% 7.0% 2.3% 16.3% 

รวม 64 53 12 129 
 49.6% 41.1% 9.3% 100.0% 

 
จากตาราง 1.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 129 คน เปนครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 64 คน 

คิดเปนรอยละ 49.6 เปนครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 41.1 และไมระบุระดับช้ัน จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 9.3 โดยเปนครูที่สังกัดกลุมสาระฯ ภาษาไทย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 18.6 กลุมสาระฯ 
วิทยาศาสตร จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.7 กลุมสาระฯ คณิตศาสตรจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.2 กลุมสาระฯ 
สังคมศึกษา จํานวน 16 คิดเปนรอยละ 12.7 กลุมสาระฯ สุขศึกษา จํานวน  10 คน คิดเปนรอยละ 7.8  กลุมสาระฯ ศิลปะ 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.8  กลุมสาระฯ การงาน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.3  และกลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน  21 คน คิดเปนรอยละ 16.3 
 
ตาราง 1.2 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

 ดานการจัดหลักสูตรและการนําไปใช       

1 การกําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค สอดคลองกับ
สภาพทองถ่ิน 

4.06 .569 3.94 .456 4.02 .551 

2 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 4.13 .604 4.09 .687 4.11 .652 

3 สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม/วิชาที่
เรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

3.95 .771 3.90 .671 3.94 .708 

4 การจัดทําหนวยการเรียนรูโดยบูรณาการระหวางกลุม
สาระฯ 3.81 .639 3.47 .749 3.71 .722 

5 การสอดแทรกหรือแนวคิดของนักบุญหลุยสมารี มา
บูรณาการในหลักสูตร 

3.77 .756 3.44 .752 3.67 .759 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

 ดานการเรียนการสอน       

6 การประชุมสรางความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน 

4.19 .692 4.11 .577 4.17 .641 

7 ตารางสอนที่ไดรับ 3.92 .981 3.87 .761 3.94 .864 
8 การสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4.23 .660 4.25 .705 4.26 .679 

9 การสอนซอมเสริมเพื่อแกไขขอบกพรองหรือสงเสริม
ความสามารถของนักเรียน 

3.78 .723 3.75 .757 3.83 .741 

10 การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในช้ันเรียน 4.00 .783 4.21 .605 4.10 .733 

11 มีระบบการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลือแนะนําครูในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4.00 .777 4.06 .691 4.05 .741 

12 การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 3.97 .718 3.85 .718 3.94 .718 
 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี       

13 การสํารวจความตองการเพื่อวางแผนจัดหาส่ือการเรียน
การสอน 

3.88 .787 3.83 .727 3.90 .769 

14 การจัดประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตและการใชส่ือ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

3.97 .809 4.08 .756 4.02 .791 

15 ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ 3.39 .919 3.38 .713 3.42 .836 
16 การติดตามการใชส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 3.61 .884 3.58 .633 3.62 .762 
17 สถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู 3.44 1.082 3.26 .902 3.38 1.002 
18 อุปกรณอื่นๆ ที่สนับสนุนการใชส่ือ 3.73 .899 3.64 .787 3.73 .859 
 ดานการวัดและประเมินผล       

19 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจาก
ฝายวิชาการ 

4.08 .762 4.06 .569 4.09 .674 

20 การสงเสริม สนับสนุนใหครูวัดผลและประเมินผลดวยวิธี
ที่หลากหลาย 4.10 .712 4.15 .601 4.14 .661 

21 การวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงของนักเรียน 

4.03 .689 3.77 .675 3.94 .707 

22 การจัดอบรม/ประชุมปฏบิัติการเพื่อจัดทําเคร่ืองมือวัดผล
ตามจุดประสงคในกลุมสาระการเรียนรู 

3.95 .812 3.88 .615 3.95 .722 

23 การสนับสนุนใหมีการวิเคราะหขอสอบและจัดทําขอสอบ
มาตรฐาน 

3.89 .875 3.74 .593 3.84 .768 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.91 3.84 3.90 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 78.10 76.78 78.01 
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จากตาราง 1.2 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอน       

ดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.90 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 78.01 ยกเวนหัวขอ
ยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ  
- เร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554       
ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.91 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 78.10  ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ  
- เร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554         
ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.84 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 76.78 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมส่ือ  
- เร่ืองสถานที่ในการเก็บส่ือของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

 
ตาราง 1.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การจัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัยใหแกนักเรียน 3.84 .761 3.73 .689 3.79 .728 
2 การจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบใหแกนักเรียน 3.81 .732 3.67 .760 3.76 .750 

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมความประหยัด มัธยัสถ ไม
ฟุมเฟอยเกินความจําเปน 

3.51 .859 3.37 .817 3.46 .834 

4 การจัดและใหบริการคําแนะนําสามารถแกไขปญหา
ดานตางๆ ของนักเรียนได 

3.55 .795 3.61 .802 3.60 .799 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

5 การติดตามผลนักเรียนหลังจากไดรับคําแนะนํา อบรม 
ตักเตือน 

3.67 .736 3.61 .695 3.65 .717 

6 การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

3.77 .831 3.53 .833 3.68 .835 

7 การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3.49 .896 3.37 .848 3.44 .854 

8 การติดตอประสานงานระหวางฝายปกครองกับหัวหนา
ระดับช้ันในการติดตามความประพฤติของนักเรียน 

3.84 .827 3.82 .865 3.85 .840 

9 การขอความรวมมือจากผูปกครองในการแกไขปญหา
ความประพฤติของนักเรียน 

3.73 .696 3.73 .874 3.74 .789 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.69 3.60 3.66 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 73.83 71.96 73.23 

 
จากตาราง 1.3 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอน

ดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.66 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 73.23 ยกเวนหัวขอ
ยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

 - การจัดกิจกรรมสงเสริมความประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน 
- การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554        
ตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.69 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 73.83ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 
3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554          

ตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.60 อยูในระดับพึงพอใจปานมาก   
คิดเปนรอยละ 71.96 ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

- การจัดกิจกรรมสงเสริมความประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน 
- การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 
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ตาราง 1.4 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานกิจกรรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ 4.05 .658 4.19 .627 4.12 .665 

2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน เชน ชมรม 

4.02 .745 4.13 .687 4.09 .718 

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของ
นักเรียน 

3.85 .792 4.00 .741 3.95 .760 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและสามารถใช
หองสมุดเพื่อเปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติม 

4.03 .795 4.00 .657 4.03 .718 

5 การติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน 

3.95 .722 3.98 .577 3.98 .652 

6 การนําผลประเมินไปใชในการปรับกิจกรรม 3.83 .794 3.85 .668 3.86 .721 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.95 4.03 4.01 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 79.07 80.51 80.12 
 
จากตาราง 1.4 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอน

ดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.12  
2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการ

จัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.95 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
79.07  

3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 ตอการ
จัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.03 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
80.51  
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ตาราง 1.5 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานบริการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  

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

 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 

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

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 3.97 .734 3.94 .725 4.00 .732 
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ  4.03 .689 4.00 .626 4.05 .662 
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.92 .822 3.58 .871 3.82 .855 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรู
ดวยตนเอง 

3.98 .864 3.75 .717 3.88 .793 

5 การประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนอยางเปน
ระบบและสมํ่าเสมอ 

3.68 .877 3.54 .541 3.65 .740 

6 การใหบริการจากงานพยาบาล 4.19 .780 4.06 .639 4.14 .710 
7 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 4.02 .833 4.02 .700 4.04 .781 
8 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.06 .721 4.00 .560 4.05 .668 
9 การใหบริการจากงานวิชาการ 4.11 .698 4.02 .505 4.09 .635 

10 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 3.95 .831 3.85 .697 3.93 .778 
11 การใหบริการจากงานการเงิน 4.89 6.511 4.23 .509 4.57 4.592 
12 การใหบริการจากงานจัดซ้ือ 3.56 .992 3.65 .764 3.63 .879 
13 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.82 .736 3.81 .595 3.86 .680 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.01 3.88 3.97 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.21 77.58 79.49 

 
จากตาราง 1.5 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอน 

ดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.97 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.49 ยกเวนหัวขอ
ยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

- การใหบริการจากงานการเงิน 
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2. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการ
จัดการเรียนการสอน ดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
80.21ยกเวนหัวขอยอยตอไปนี้ที่อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

- การใหบริการจากงานการเงิน 
3. ความพึงพอใจของครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 ตอการ

จัดการเรียนการสอน ดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.88 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
77.58  
 
ตาราง 1.6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาตอการจัดการ 
  เรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
 

ดาน ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน ความพึงพอใจ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t df Sig. 

วิชาการ ประถมศึกษา 64 3.91 .5588 
 มัธยมศึกษา 53 3.84 .3712 

.763 110.142 .447 

ปกครอง ประถมศึกษา 64 3.69 .6305 
 มัธยมศึกษา 52 3.60 .6437 

.788 114 .432 

กิจกรรม ประถมศึกษา 64 3.95 .6200 
 มัธยมศึกษา 52 4.01 .4518 

-.700 114 .486 

บริการ ประถมศึกษา 64 4.01 .7867 
 มัธยมศึกษา 52 3.88 .4252 

1.084 114 .281 

 
จากตาราง 1.6 พบวาครูผูสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการไม
แตกตางกัน  

 
ตาราง 1.7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  และ ปการศึกษา 2554 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ปการศึกษา 2553   ปการศึกษา 2554 การจัดการ
เรียนการสอน X  รอยละ X  รอยละ 
ดานวิชาการ 3.60 72.05 3.90 78.01 
ดานปกครอง 3.25 65.07 3.66 73.23 
ดานกิจกรรม 3.62 72.32 4.01 80.12 
ดานบริการ 3.58 71.70 3.97 79.49 

 
 จากตาราง 1.7 พบวา 
  -  ปการศึกษา 2554 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ ดานปกครอง 
ดานกิจกรรม และดานบริการ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 
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เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2553  และ ปการศึกษา 2554

ปการศึกษา 2553

ปการศึกษา 2554

 
 

 

ตาราง 1.8 ขอเสนอแนะของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 
2554 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ 

 
การจัดการเรียน

การสอน 
ขอเสนอแนะ 

ดานวิชาการ 
 

- ควรจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับครูผูสอน โดยเฉพาะเร่ืองของจํานวนคาบและเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง
ครูที่มีการสอนหลายวิชา (4) 
- อยากใหบูรณาการงาน เพื่อลดภาระงานเอกสารของครู (3) 
- ควรแบงหองเกง 1 หอง นอกนั้นคละความสามารถ เนื่องจาก คุณภาพของนักเรียนดอยลง (2)  
- ควรลดจํานวนคาบเรียนตอวัน 
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การจัดการเรียน
การสอน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดใหการอบรม Power Point ใหกับผูที่ยังทําไมได 
- คาบวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร ไมควรอยูชวงบาย โดยเฉพาะคาบที่ 8  แตควรเปนวิชาที่ตองมีการ
เคล่ือนไหวจะเหมาะสมกวา 
- ในช่ัวโมงชมรมมัธยม ควรจะเขมงวดมากกวานี้  
- ควรทบทวนความเขมขนของเนื้อหาที่สอนเรียนของแตลระดับช้ัน  
- สําหรับนักเรียนมัยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ขอใหจัดคาบใหเทากัน คือ 2 คาบ ทั้งสาย
วิทยและสายศิลป  
- ควรมีหองเก็บส่ือ  
- ครูผูสอนควรจัดทําเพียงเอกสารติวกอนสอบ สวนหนังสือแบบเรียนควรส่ังซ้ือจากกระทรวง 

ดานปกครอง 
 

- สงเสริมเร่ืองระเบียบวินัยมากขึ้น (3) 
- ผูปกครองหลายคนไมใหความรวมมือเทาที่ควร (2) 
- นักเรียน ไมรักษาความสะอาด (2) 
- ขาดการติดตามอยางตอเนื่อง และไมชัดเจนกับการลงโทษ (2) 
- ควรช้ีแจงกับผูปกครองเปนกลุมยอย ถึงคุณลักษณะของนักเรียนที่ โรงเรียนจะพัฒนา และแนวทางติดตาม 
และการชมเชย-ลงโทษ เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมและจริงจังในการปฏิบัติ 
- กฎ-ระเบียบมี แตปฏิบัติตามใจชอบของครูแตละคน  
- ไมควรอนุญาตใหนักเรียนนําโทรศัพทมาโรงเรียน  

ดานกิจกรรม 
 

- ควรมีกิจกรรมสนับสนุนการอาน 
- กิจกรรมของนักเรียนโดยรวมขององคกรไมโดดเดน (มีเพียงเฉพาะกลุมหรือบุคคลเทานั้น) 
- มีเวลาในการเรียนนอยมาก มีกิจกรรมอื่นๆ สอดแทรกตลอดเวลา 

ดานบริการ 
 

- มินิมารท ควรมีของขายที่หลากหลาย ทันสมัย และราคาเหมาะสม 
- หัวหนางานจัดซ้ือ ไมคอยสุภาพเทาที่ควร 
- ควรจัดคอมพิวเตอรและปรินทเตอรใหครูในระดับช้ันเพื่อความสะดวกในการทํางาน 
- งานวัดผลและงานบริการอื่นๆ ควรบริการดวยใจ 
- งานหองการเงิน ยังขาดความรอบคอบ 
- นักเรียนมัธยมชอบมาใชหองน้ําของนักเรียนประถม 
- ควรรวมงานบริการ เชน ไฟฟา ประปา ไปที่งานบริการ เพื่อสะดวกในการติดตองาน 

อ่ืนๆ 
 

- ในการจัดหองเรียน นักเรียนสายศิลปคํานวณและศิลปจีน ไมควรมีจํานวนถึง 60 คน 
- เสนอใหหาแนวทางแกไขนักเรียนที่เรียนออนอยางจริงจัง (ในชวงพิเศษเย็น) 
- อยากเห็นแนวทางที่ชัดเจนเหมือนเดิมในการจัดบรรยากาศการสอน ดวยการฝกเด็กใหนิ่งกอนเรียน 
- ครูตางชาติบางคน ใชภาษาไทยในการส่ือสารกับนักเรียน   
- ควรพฒันาการติดตามเร่ืองความสะอาดทั้งในหองเรียนและบริเวณโรงเรียน 
- โรงเรียนควรจะปรับใหมีการทําโครงงานมากขึ้น 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการ 
  สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4  
  ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  
 
ตาราง 2.1 จํานวนนักเรียน  ป.4-ม.6  ปการศึกษา 2554 จําแนกตามระดับช้ันและโปรแกรมการเรียน 
 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ป.4-ป.6 208 135 343 

 19.2% 12.4% 31.6% 
ม.1-ม.3 276 114 390 

 25.4% 10.5% 35.9% 
ม.4-ม.6 279 73 352 

 25.7% 6.7% 32.4% 
รวม 763 322 1085 

 70.3% 29.7% 100.0% 
 
 

จากตาราง 2.1 พบวา   
1. นักเรียนจํานวนทั้งหมด 1,085 คน เปนนักเรียนโปรแกรม MLP จํานวน 763 คน คิดเปนรอยละ 70.3 

และเปนนักเรียนโปรแกรม EP จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 29.7  
2. นักเรียนจํานวนทั้งหมด 1,085 คน เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ป.4-ป.6 จํานวน 343 คน   

คิดเปนรอยละ 31.6 เปนนักเเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.1-ม.3 จํานวน 390 คน คิดเปนรอยละ 35.9 และเปนนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.4-ม.6 จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 32.4 
 
ตาราง 2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานวิชาการ  โปรแกรม MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความ
ตองการของนักเรียน 

4.20 .686 4.12 .576 3.99 .725 4.09 .668 

2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย สอดคลอง
กับปจจุบัน 

4.31 .751 4.31 .668 4.15 .697 4.25 .705 

3 
สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและ
วิชาเพิ่มเติม/วิชาที่เรียนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

3.95 .835 4.25 1.955 4.00 .787 4.08 1.351 

4 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 4.08 .815 4.12 .736 3.96 .833 4.05 .796 

5 
ความสอดคลองของเนื้อหาการสอนใน
รายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกับ
เนื้อหาในวิชาปกติ 

4.05 .864 4.09 .776 4.06 .802 4.07 .809 

 ดานการจัดการเรียนการสอน         

6 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหมี
ความหลากหลายเชน  การทําโครงงาน 
การบูรณาการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ 

4.29 .836 4.18 .796 4.15 .806 4.20 .812 

7 

ความเหมาะสมของการจัดสัดสวนการ
สอนในแตละคาบระหวางครูไทยและครู
ตางชาติในรายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนส่ือในการจัดกระบวนการเรียนรู 

4.18 .802 3.97 .811 3.97 .843 4.03 .825 

8 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน 

4.18 .816 4.09 .794 4.06 .842 4.10 .818 

9 บรรยากาศการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน 

4.01 .860 3.75 .785 3.86 .906 3.86 .855 

10 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 

4.21 .876 4.20 .823 4.02 .848 4.14 .850 

11 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 3.62 1.133 3.41 1.063 3.48 1.039 3.49 1.076 
12 การตรวจงานและการติดตามงาน 4.26 .917 4.06 .824 3.90 .870 4.06 .877 

 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

        

13 ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และนาสนใจ 

4.35 .778 4.34 .753 4.19 .765 4.29 .767 
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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 4.17 .867 4.20 .750 4.08 .824 4.15 .811 
 ดานการวัดและประเมินผล         

15 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด 4.21 .872 4.17 .919 3.93 .925 4.10 .916 

16 การวัดและประเมินผลการเรียน
สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน 

4.20 .790 4.20 .772 4.00 .814 4.13 .797 

17 
วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย เชน  
การทดสอบ การสังเกต  การสัมภาษณ 
การตรวจผลงาน เปนตน 

4.21 .842 4.16 .799 4.08 .773 4.15 .803 

18 การแจงผลการวัดและประเมินให
นักเรียนรับทราบ 

4.14 .839 4.19 .824 4.09 .788 4.14 .816 

19 การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบการประเมินผล 

4.00 .950 3.90 .890 3.92 .905 3.93 .912 

20 
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมี
ความสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

4.09 .959 3.98 .830 3.95 .905 4.00 .895 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.14 4.08 3.99 4.06 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 82.73 81.68 79.81 81.30 

  
จากตาราง 2.2 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการ 

จัดการศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.06 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.30
ยกเวน เร่ืองจํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป
การศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.14 อยูในระดับพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.73  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป
การศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.08 อยูในระดับพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.68 ยกเวน เร่ืองจํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป
การศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.99 อยูในระดับพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.81 ยกเวน เร่ืองจํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
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ตาราง 2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง โปรแกรม MLP ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  

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

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู 4.33 .793 4.32 .730 4.20 .755 4.28 .758 

2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา 
และใจของครู  

4.17 .889 4.22 .780 4.13 .772 4.18 .809 

3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 4.23 .824 4.08 .876 4.05 .783 4.11 .831 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติ
และระเบียบวินัย  

4.32 .790 4.20 .788 4.05 .778 4.18 .791 

5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแก
นักเรียนที่มีความประพฤติดี 

4.38 .746 4.28 .819 4.08 .847 4.24 .819 

6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของ
ปญหา 

4.21 .805 4.21 .786 4.00 .865 4.13 .825 

7 การติดตามประเมินผลการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

4.34 .814 4.41 .731 3.96 .949 4.23 .861 

8 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่
กระทําผิด 

4.14 .947 4.19 .931 3.89 .938 4.07 .946 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.27 4.24 4.05 4.18 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 85.32 84.79 80.93 83.53 

 
 

จากตาราง 2.3 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการ

จัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.18 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
83.53  
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.27 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 85.32 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2553 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.24 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 84.79 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.05 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.93 
 
ตาราง 2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานกิจกรรม  โปรแกรม MLP ของโรงเรียน

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

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.50 .688 4.55 3.145 4.20 .824 4.41 1.994 

2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัด
กิจกรรม 

4.28 .804 4.15 .835 4.04 .808 4.15 .821 

3 
การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสนใจแก
นักเรียนและเขารวม 

4.33 .768 4.21 .759 4.07 .828 4.19 .793 

4 
การเปดโอกาสใหนกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นตอกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ 

4.26 .869 4.05 .866 4.11 .840 4.13 .860 

5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา 4.34 .847 4.27 .859 4.13 .845 4.24 .854 

6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลัง
กาย  

4.09 .933 4.11 .928 3.84 1.036 4.01 .977 

7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  4.30 .838 4.16 .893 4.08 .864 4.17 .871 
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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 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทย
และมารยาทไทย  

4.30 .910 4.18 .855 4.12 .895 4.19 .887 

9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  4.25 .887 4.07 .933 3.92 .941 4.07 .931 

10 รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี / รักษาดินแดน 

4.27 .905 4.12 .929 3.96 .920 4.10 .926 

11 
การจัดกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม 
สอดคลองกับความตองการและความ
ถนัดของนักเรียน 

4.34 .878 4.25 .827 4.07 .842 4.21 .853 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.29 4.19 4.05 4.17 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 85.90 83.83 80.98 83.36 

 
จากตาราง 2.4 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการ

จัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.17 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
83.36 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.29 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 85.90 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.19 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.83 ยกเวน เร่ืองความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.05 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.98 
 
ตาราง 2.5 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานบริการ โปรแกรม MLP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 4.21 .840 4.10 .840 4.22 .803 4.17 .827 

2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายใน
หองปฏิบัติการตางๆ 

4.35 .778 4.24 .791 4.18 .794 4.25 .791 

3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.45 1.235 3.38 1.051 3.57 1.085 3.47 1.118 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อ
คนควาหาความรูดวยตนเอง 

4.27 .844 4.03 .891 3.87 1.020 4.04 .941 

5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

4.26 .737 4.20 .854 4.01 .853 4.15 .829 

6 การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไป
ทัศนศึกษา 

4.16 .962 4.28 3.217 4.26 .824 4.24 2.060 

7 การใหบริการของหองพยาบาล 4.44 .740 4.29 .852 4.06 .957 4.25 .877 

8 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและ
เพียงพอ 

3.79 1.128 3.86 1.027 3.69 .945 3.78 1.029 

9 การจัดระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

4.27 .866 4.26 .848 4.00 .810 4.17 .847 

10 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมี
คุณคาทางโภชนาการ 

4.21 .885 4.08 .918 3.88 .956 4.04 .932 

11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.16 .831 4.11 .855 4.03 .829 4.09 .840 
12 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 4.24 .824 4.26 .826 4.08 .828 4.19 .829 
13 การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ 4.30 .823 4.22 .836 4.09 .795 4.19 .821 
14 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 4.28 .831 4.28 .836 4.11 .853 4.22 .844 
15 การใหบริการจากงานการเงิน 4.20 .943 4.22 .873 4.12 .884 4.18 .896 
16 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.96 1.088 4.13 .973 4.04 .875 4.05 .973 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.16 4.12 4.01 4.09 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 83.13 82.38 80.29 81.82 

 
 

จากตาราง 2.5 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ตอการ

จัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.09 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 
81.82 ยกเวน เร่ืองจํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ            
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.16 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.13 ยกเวน เร่ืองจํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.12 อยูในระดับพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.38 ยกเวน เร่ืองจํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.20  
 
ตาราง 2.6  ขอเสนอแนะของนักเรียนโปรแกรม MLP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 

 
การจัดการเรียน

การสอน 
ขอเสนอแนะ 

ดานวิชาการ - งานและการบานบางวิชามากเกินไป (6)  
-  ควรจะลดจํานวนคาบลง (4) 
- ควรปรับตารางเรียนใหวิชาหลักกระจายอยูในทุกๆ วัน (2) 
- ครูที่สอนควรใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาการสอนมากกวานี้ (2) 
- ควรจัดเนื้อหาใหตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ และปรับหลักสูตรใหเหมาะกับแตละระดับช้ัน  
- อยาเปล่ียนครูตางชาติบอย  
- คาบชมรมไมคอยไดเรียน 
- อยากใหมีการบานเพียงวิชาที่ตองฝกทักษะ เชน คณิตศาสตร เพื่อนักเรียนจะไดมีเวลาทบทวน
บทเรียน  
- ควรจะส่ังงานใหพอดีกับความสามารถเด็ก  
- กรุณาแจงผลการวัดและประเมินใหนักเรียนทราบดวย  
-  ควรใหคะแนนตามงานของนักเรียน และความสามารถของบุคคลนัน้ ๆ  
- ควรมีส่ือการเรียนการสอนใหมาก  
- เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร MLP ม.2 มากเกินไป  
- ครูบางทานควรแยกเร่ืองสวนตัวกับหนาที่ใหออก  
- ครูควรมีความยุติธรรมในการใหคะแนน ไมลําเอียง 
- ควรใหงานที่ทําเสร็จในคาบเรียน  
- เปล่ียนวิชาดนตรีไทยเปนวิชาอื่น หรือเปล่ียนการรําเปนเรียนแบบอื่นแทน  
- จํานวนโครงงาน/การแสดงออกที่เปนผลงานมีนอย และไมสามารถสรางความนาเช่ือถือได  
- การเรียนการสอนโรงเรียนนี้ดีมาก บรรยากาศในหองเรียนดี  
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การจัดการเรียน
การสอน 

ขอเสนอแนะ 

ดานปกครอง - การติดตามและแกไขพฤติกรรมของนักเรียนไมครอบคลุมมากพอและบทลงโทษบางสวนดูแลวไมดี
เทาที่ควรเพราะยังมีผูทําซํ้าอยู (4) 
- ครูไมฟงเหตุผลของนักเรียน ใชอารมณ (2) 
- ควรใหรางวัลหรือชมเชยนักเรียนที่ทําดี (2) 
- โรงเรียนจัดกฏระเบียบคอนขางดีมากๆ 
- การจัดอบรมคาบโฮมรูมควรที่จะใชเวลาไมนานเกินไป  
- นักเรียนบางคนพูดคําหยาบคายมาก ไมมีมารยาทตอครูอาจารย  

ดานกิจกรรม - ควรลดกิจกรรมลงบาง บางคร้ังมีมากเกินไป จนทําใหเวลาเรียนไมมี (2) 
- ควรมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเยอะๆ (2) 
- กิจกรรมเยอะมาก ๆ แตดี ทําใหมีกิจกรรมสนับสนุนไปพรอมกับการเรียน (2) 
-  ควรมีกิจกรรมเพื่อใหเด็กสบายและหายเครียดจากการเรียนการสอน (2) 
- นาจะมีกิจกรรมออกกําลังกายใหมากขึ้น  
- ควรใหความสําคัญดานดนตรี ทั้งไทยและสากลโดยการจัดกิจกรรมเก่ียวกับดนตรีใหมากขึ้น   
- กิจกรรมที่เก่ียวกับการบริจาคมีมากเกิน  

ดานบริการ - ความสะอาดของหองน้ํา (8) 
- ความสะอาดของตูน้ําและน้ําด่ืม (7) 
- สภาพวัสดุอุปกรณภายในหองเรียนควรอยูในสภาพที่พรอมใชงานเสมอ (6) 
- ปรับปรุงทัศนคติของบุคลากรในดานบริการ ถึงเปนการบริการนักเรียนซ่ึงเปนผูนอย ควรจะมี
ทัศนคติที่ดีและเต็มใจบริการมากกวานี้ เชน งานมินิมารท งานประชาสัมพันธ งานพยาบาล (5) 
- ควรปรับปรุงดานอาหารโภชนาการในโรงเรียนอยางมาก (4) 
- เคร่ืองปรับอากาศควรเปล่ียนหรือทําความสะอาดบอย  (2) 
- สินคาบางอยางในมินิมารทควรต้ังราคาอิงกับทองตลาด (2) 
-  เคร่ืองปรับอากาศไมคอยเย็น อยากใหมีฟลมกันแสงติดที่กระจกของหองเรียนเพราะมอง Active 
Board ไมชัดเจน  
- ควรมีกลองวงจรปดในหองเรียน  
- ควรเพิ่มขนาดของโรงอาหารเพราะไมเพียงพอเลย 

อ่ืนๆ - การจัดการเรียนการสอนในตอนนี้ถือวาดี และขอใหพัฒนาย่ิงขึ้นไปอีกเร่ือยๆ เพื่อจะไดเปนโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (3) 
- ควรใหนักเรียนนําอุปกรณเคร่ืองมือเทคโนโลยีมาใชในการเรียน (2) 
- อยากใหมีสระวายน้ํา (2) 
- หองเรียนตึกมงฟอรตใหดีขึ้น (2) 
 - ควรเพิ่มจํานวนครู หรือไมก็ลดจํานวนนักเรียนลง เพื่อใหมีการดูแลอยางทั่วถึง  
- จํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใชงานของนักเรียน  
-  อยากใหสอนใหตรงเนื้อหาและบรรยากาศไมตรึงเครียด  
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ตาราง 2.7 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานวิชาการ โปรแกรม EP ของโรงเรียน 
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
 

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

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความ
ตองการของนักเรียน 

4.14 .684 4.18 .646 3.58 .865 4.03 .756 

2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย 
สอดคลองกับปจจุบัน 

4.25 .654 4.23 .639 3.51 1.056 4.07 .817 

3 
สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและ
วิชาเพิ่มเติม/วิชาที่เรียนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

4.25 .730 4.34 .621 3.77 .921 4.17 .774 

4 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ 4.22 .794 4.18 .719 3.65 .943 4.08 .835 

5 
ความสอดคลองของเนื้อหาการสอน
ในรายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ
กับเนื้อหาในวิชาปกติ 

4.12 .776 4.32 .667 3.56 .906 4.06 .821 

 ดานการจัดการเรียนการสอน         

6 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหมี
ความหลากหลาย เชน  การทํา
โครงงาน การบูรณาการ และเทคนิค
การสอนอื่น ๆ 

4.32 .732 4.34 .663 3.67 .973 4.18 .817 

7 

ความเหมาะสมของการจัดสัดสวน
การสอนในแตละคาบระหวางครูไทย
และครูตางชาติในรายวิชาที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือในการจัด
กระบวนการเรียนรู 

4.23 .765 4.26 .705 3.59 .925 4.10 .829 
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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 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนการสอน 

4.20 .839 4.22 .761 3.77 .848 4.11 .832 

9 บรรยากาศการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน 

4.11 .810 4.20 .743 3.68 1.019 4.05 .861 

10 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 

4.13 .879 4.08 .853 3.40 .959 3.95 .934 

11 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา 3.72 1.086 3.72 1.081 2.90 1.293 3.53 1.182 
12 การตรวจงานและการติดตามงาน 4.20 .871 4.15 .777 3.32 .932 3.98 .925 

 ดานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

        

13 ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและนาสนใจ 

4.20 .882 4.21 .781 3.59 .984 4.07 .908 

14 ตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน 4.06 .877 4.18 .793 3.58 1.013 3.99 .909 
 ดานการวัดและประเมินผล         

15 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและ
เกรด 

4.23 .755 4.13 .788 3.77 .890 4.09 .817 

16 การวัดและประเมินผลการเรียน
สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน 

4.26 .794 4.10 .820 3.68 .869 4.07 .848 

17 
วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย 
เชน  การทดสอบ การสังเกต  การ
สัมภาษณ การตรวจผลงาน เปนตน 

4.15 .790 4.15 .747 3.60 .893 4.02 .830 

18 การแจงผลการวัดและประเมินให
นักเรียนรับทราบ 

4.11 .847 4.23 .756 3.58 .848 4.03 .852 

19 การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบการประเมินผล 

4.09 .848 4.11 .768 3.35 1.037 3.93 .920 

20 
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
มีความสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

4.17 .713 4.11 .813 3.34 1.030 3.96 .893 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.16 4.17 3.54 4.02 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 83.17 83.39 70.86 80.45 
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จากตาราง 2.7 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 ตอการจัด

การศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.02 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.45  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ              

ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.16 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.17  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โปรแกรม  EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ               
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.17 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.39  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 
2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.54 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเปนรอยละ 70.86 ยกเวนเร่ืองครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา   
การตรวจงานและการติดตามงาน  การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการประเมินผล  และระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการวัดและประเมินผล อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
 
ตาราง 2.8 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานปกครอง โปรแกรม EP ของโรงเรียน

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

 
ประถมศึกษา 

ปที่ 4-6 
มัธยมศึกษา 

ปที่ 1-3 
มัธยมศึกษา 

ปที่ 4-6 
ภาพรวม 

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

1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู 4.05 .884 4.31 .612 3.86 .975 4.10 .836 

2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย 
วาจา และใจของครู  

4.04 .937 4.15 .719 3.90 .881 4.05 .855 

3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 4.13 .862 4.21 .836 3.90 .958 4.11 .880 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความ
ประพฤติและระเบียบวินัย  

4.20 .780 4.23 .824 3.73 .925 4.11 .851 

5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแก
นักเรียนที่มีความประพฤติดี 

4.33 .801 4.18 .823 3.77 1.031 4.15 .888 
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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. 

6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออก
ของปญหา 

4.19 .758 4.15 .767 3.59 1.022 4.04 .859 

7 การติดตามประเมินผลการปองกันและ
แกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

4.21 .802 4.31 .693 3.61 1.062 4.11 .873 

8 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่
กระทําผิด 

4.01 .888 4.16 .991 3.65 1.027 3.98 .972 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.15 4.21 3.75 4.08 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 82.94 84.21 75.06 81.64 

  
จากตาราง 2.8 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 ตอการจัดการ

เรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.08 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.64 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ               

ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.19 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.94 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.21 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 84.21 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.75 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 75.06 
 
 
ตาราง 2.9 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานกิจกรรม  โปรแกรม EP ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.26 .846 4.21 .796 3.86 1.004 4.15 .879 

2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัด
กิจกรรม 

4.14 .865 4.18 .801 3.79 .970 4.07 .879 

3 
การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสนใจแก
นักเรียนและเขารวม 

4.24 .796 4.17 .715 3.63 1.085 4.08 .874 

4 
การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นตอกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ 

4.14 .932 4.22 .817 3.60 1.082 4.05 .957 

5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา 4.16 .866 4.30 .743 3.82 .990 4.13 .871 

6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลัง
กาย  

4.12 .811 4.05 .939 3.63 1.059 3.99 .933 

7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  4.27 .814 4.26 .717 3.76 .999 4.16 .851 

8 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทย
และมารยาทไทย  

4.28 .798 4.21 .713 3.70 1.026 4.13 .855 

9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  4.12 .955 4.11 .835 3.56 1.065 3.99 .965 

10 รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี / รักษาดินแดน 

4.19 .910 4.03 .954 3.52 1.119 3.98 1.006 

11 
การจัดกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม 
สอดคลองกับความตองการและความ
ถนัดของนักเรียน 

4.14 .911 4.17 .882 3.51 1.182 4.01 1.002 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.19 4.17 3.67 4.07 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 83.76 83.43 73.38 81.34 

  
 

จากตาราง 2.9 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 ตอการจัดการ

เรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.07 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.34  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ              

ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.19 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.76  
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.17 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.43 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.67 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 73.38 
 

ตาราง 2.10 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  ดานบริการ โปรแกรม EP ของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

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

ประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6 

ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

  1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายใน
หองเรียน 

3.91 1.061 3.58 1.368 3.17 1.219 3.63 1.242 

2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายใน
หองปฏิบัติการตางๆ 

3.99 .894 3.86 1.093 3.30 1.113 3.79 1.050 

3 จํานวนและสภาพหองน้ําของ
นักเรียน 

3.96 1.078 3.82 1.162 3.17 1.265 3.73 1.188 

4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอร
เพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง 

4.04 .929 3.91 1.074 3.03 1.158 3.77 1.108 

5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

4.16 .888 4.04 .880 3.38 1.074 3.94 .976 

6 การใหบริการยานพาหนะ 
สําหรับไปทัศนศึกษา 

4.07 .967 4.16 .960 3.61 1.248 4.00 1.052 

7 การใหบริการของหองพยาบาล 4.24 .943 4.16 .916 3.49 1.252 4.04 1.051 

8 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่
สะอาดและเพียงพอ 

3.90 .925 3.90 .986 3.30 1.113 3.77 1.020 

9 การจัดระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

4.23 .866 4.28 .762 3.69 1.008 4.13 .895 
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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 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และมีคุณคาทางโภชนาการ 

3.89 1.115 4.04 .864 3.68 .938 3.90 .999 

11 การใหบริการจากงานทะเบียน
นักเรียน 

4.07 .806 4.14 .724 3.46 1.026 3.96 .874 

12 การใหบริการงานงานวัดและ
ประเมินผล 

4.25 .829 4.21 .749 3.51 1.012 4.07 .897 

13 การใหบริการจากงาน
โสตทัศนูปกรณ 

4.17 .827 4.20 .695 3.70 1.101 4.08 .875 

14 การใหบริการจากงาน
ประชาสัมพันธ 

4.19 .796 4.28 .750 3.59 1.008 4.09 .873 

15 การใหบริการจากงานการเงิน 4.13 .929 4.25 .844 3.61 1.177 4.05 .991 
16 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.90 1.123 4.12 .902 3.80 1.090 3.96 1.047 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.07 4.04 3.48 3.93 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 81.40 80.79 69.64 78.52 

 
จากตาราง 2.10 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของนักเรียน โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 ตอการจัด

การศึกษาดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.93 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 78.52  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ              

ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.07 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.40  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.04 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.79 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 โปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.48 อยูในระดับ    
พึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.64 ยกเวนเร่ืองสภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน   สภาพและวัสดุอุปกรณ
ภายในหองปฏิบัติการตางๆ  จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน  การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหา
ความรูดวยตนเอง  การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ  การใหบริการของหองพยาบาล  การจัดบริการน้ําด่ืมน้ํา
ใชที่สะอาดและเพียงพอ  และการใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน  อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
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ตาราง 2.11  ขอ เสนอแนะของนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเ รียนการสอนของโรงเ รียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 

 
การจัดการเรียน

การสอน 
ขอเสนอแนะ 

ดานวิชาการ - การบานและงานเยอะมาก (3) 
- เร่ืองที่ครูประจําวิชาไมสอน ไมควรนํามาออกสอบ  (3) 
- ครูควรดูแลเอาใจใสนักเรียนมากกวานี้  (2)  
- วิชาทางแผนก EP ออนกวาแผนก MLP   
- ในการเรียนการสอน ควรมีเกม กิจกรรม กระตุนความสนใจของนักเรียน 

ดานปกครอง - ไมควรตีหรือลงโทษเด็ก  
- การประชุมรวมของฝายปกครอง ไมควรใชเวลานานเกินไป 
- ครูประจําช้ันที่ดี ควรเอาใจใสนักเรียน และเปนแบบอยางที่ดี ใหการอบรม และชวยเหลือนักเรียน 
- เร่ืองทรงผมและการแตงกายไมไดสงผลถึงความคิดของนักเรียน 

ดานกิจกรรม - ควรมีกิจกรรมนอยลง (4) 
- อยากใหมีกิจกรรมเยอะๆ  
- จัดกิจกรรมที่สงเสริมแกนักเรียนและใหนักเรียนมีสวนรวมมากกวานี ้ 
- คาบัตรในงานตางๆ แพงมาก  
- อยากมีแขงกีฬาหองเพิ่ม   
- ไมตองการเรียนลูกเสือและรักษาดินแดน 

ดานบริการ - พัฒนาเร่ืองความสะอาดของหองน้ําและกล่ินภายในหองน้ํา (8)  
- โรงเรียนควรมีอาหารเยอะขึ้น มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพ (6) 
- วัสดุอุปกรณในหองเรียนเพื่อเปนส่ือการสอนไมมีความพรอมเลย (4)  
- ควรจัดหองน้ําในทุกช้ันของตึกเรียน EP  
-  พนักงานขายมินิมารทไมมีมารยาท  
- หองพยาบาลบริการไมคอยดี  
- Fun&Health land ควรมีหลังคา 
- น้ําบางตูไมเย็น 

อ่ืนๆ  - ควรแจก ipad / notebook ใหแกนักเรียน EP  
- ไมตองตัดผมทรงนักเรียน  
- ควรใหความสําคัญกับการเรียนมากกวากิจกรรม 
- อยากใหโรงอาหารสะอาดกวานี้และอยากใหโรงเรียนนําครูตางชาติสอนพเิศษวันเสาร  
- อยากไดหองน้ําในหองเรียน อยากไดฟลมกรองแสงติดที่กระจกหองเรียน อยากไดคอมพิวเตอรหลัง
หองเหมือนแตกอน อยากใหมีสระวายน้ํา  
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ตาราง 2.12  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 และ 2554 

 
โปรแกรม MLP โปรแกรม EP การจัดการเรียน

การสอน ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 
วิชาการ 3.53 

(70.53%) 
4.06 

(81.30%) 
3.51 

(70.10%) 
4.02 

(80.45%) 
ปกครอง 3.62 

(72.45%) 
4.18 

(83.53%) 
3.59 

(71.76%) 
4.08 

(81.64%) 
กิจกรรม 3.61 

(72.29%) 
4.17 

(83.36%) 
3.60 

(71.90%) 
4.07 

(81.34%) 
บริการ 3.50 

(70.00%) 
4.09 

(81.82%) 
3.42 

(68.44%) 
3.93 

(78.52%) 
 
 จากตาราง 2.12 ปการศึกษา 2554 นักเรียนโปรแกรม MLP และ EP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 
 

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 และ 2554
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการ 
สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 
ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 
ตาราง 3.1 จํานวนผูปกครองปการศึกษา 2554 จําแนกตามระดับช้ันและโปรแกรม 
 

โปรแกรม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 
MLP 379 286 665 

 43.2% 32.6% 75.8% 
EP 140 72 212 

 16.0% 8.2% 24.2% 
รวม 519 358 877 

 59.2% 40.8% 100.0% 
 
 

จากตาราง 3.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 877 คน เปนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 
519 คน  คิดเปนรอยละ 59.2 เปนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 40.8 โดยเปน
ผูปกครองของนักเรียนโปรแกรม MLP จํานวน 664 คน คิดเปนรอยละ 75.8 และ เปนผูปกครองของนักเรียนโปรแกรม EP 
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 24.2 
 
 
ตาราง 3.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ      

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเอกลักษณ/
จุดเดน/ตลอดจนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของโรงเรียน 

4.17 .686 4.16 .669 4.17 .678 

2 หลักสูตรที่ใชกับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการ
เรียนมีความสอดคลองกัน 

4.04 .778 4.05 .754 4.05 .768 

3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ 

3.99 .755 3.98 .797 3.99 .773 

4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  3.65 .794 3.85 .844 3.73 .822 
5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน 3.69 .810 3.66 .992 3.68 .892 

6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมี
ประโยชน 

3.83 .779 3.76 .905 3.80 .836 

7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและ
สมํ่าเสมอ 

3.97 .804 4.04 .811 4.00 .807 

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.89 .755 3.91 .864 3.90 .803 
9 ความรูความสามารถของครูผูสอน 4.07 .745 4.14 .798 4.10 .769 

10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน 3.95 .852 4.07 .854 4.00 .854 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.92 3.96 3.94 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 78.47 79.26 78.81 
 
 

จากตาราง 3.2 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  

ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.94 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 78.81  

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.92 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 78.47  

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLPระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.96 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.26  
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ตาราง 3.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง      
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การที่นักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความ
ประพฤติดี 

4.15 .690 4.23 .742 4.18 .713 

2 การที่นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
สวนรวม 

4.13 .686 4.13 .747 4.13 .713 

3 การที่นักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปน 

3.74 .843 3.92 .856 3.82 .853 

4 การที่นักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 
ไมกาวราว 

3.97 .751 4.11 .742 4.03 .750 

5 การปฏิบัติตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา
และใจ 

4.10 .749 4.15 .747 4.12 .748 

6 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนกัเรียนที่มี
ความประพฤติดี 

4.27 .700 4.28 .738 4.27 .716 

7 การที่โรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของ
ปญหา 

3.91 .779 4.01 .780 3.95 .780 

8 การที่โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

4.07 .781 4.14 .779 4.10 .780 

9 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิด 4.07 .757 3.98 .833 4.03 .791 

10 การประสานความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของนักเรียน 

4.05 .764 4.09 .810 4.07 .783 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.05 4.10 4.07 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.92 82.09 81.43 
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จากตาราง 3.3 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554   

ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.07 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 81.43 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.05 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80.92 

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.10 อยูในระดับ พึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.09 

 
 

ตาราง 3.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLPตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม       
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

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

 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 

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

1 การที่นักเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลัง
กาย  

4.02 .776 4.10 .801 4.06 .788 

2 การที่นักเรียนรูจักกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 4.03 .791 4.07 .751 4.05 .774 
3 การที่นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 4.08 .692 4.12 .798 4.10 .739 
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา 3.89 .764 4.09 .826 3.98 .797 

5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความ
ถนัดของนักเรียน 

3.86 .760 4.00 .887 3.92 .819 

6 การที่โรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 

3.95 .754 4.02 .852 3.98 .798 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.97 4.07 4.01 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 79.43 81.38 80.27 
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จากตาราง 3.4 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครอง นักเรียนโปรแกรม MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554   

ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 80.27 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.97 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.43 

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.07 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.38 
 

ตาราง 3.5 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานบริการ        
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 4.19 .712 4.12 .841 4.16 .770 
2 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.90 .850 3.66 .963 3.80 .908 

3 การประชาสัมพันธและสงขาวสารของโรงเรียนใหแก
ผูปกครอง 

4.20 .763 4.06 .823 4.14 .791 

4 การอํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอภาระกิจ
ตางๆ 

4.03 .760 3.98 .830 4.01 .791 

5 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนให
ผูปกครองไดรับทราบ 

4.16 .704 4.07 .772 4.12 .735 

6 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 3.75 .871 3.75 .947 3.75 .904 
7 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.93 .836 4.06 .805 3.99 .825 

8 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทาง
โภชนาการ 

3.89 .810 4.02 .840 3.94 .825 

9 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร เปนตน 

4.11 .765 4.13 .794 4.12 .777 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

10 การใหบริการจากงานพยาบาล 4.05 .752 3.96 .847 4.01 .795 
11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 4.07 .681 4.05 .809 4.06 .738 
12 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 4.04 .725 4.07 .800 4.05 .758 
13 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 4.05 .727 4.03 .892 4.04 .802 
14 การใหบริการจากงานการเงิน 4.01 .720 4.08 .795 4.04 .753 
15 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.83 .804 3.98 .860 3.89 .831 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 4.01 4.00 4.01 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 80.29 80.00 80.16 

 

จากตาราง 3.5 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554   

ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 80.16 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.01 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 80.29 

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.00 อยูในระดับ    
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 80.00 
 
ตาราง 4.6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ระดับประถมศึกษากับระดับ

มัธยมศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
 

ดาน ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน 

ความพึงพอใจ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig. 

วิชาการ ประถมศึกษา 378 3.92 .5899 
 มัธยมศึกษา 286 3.96 .6236 

-.830 662 .407 

ปกครอง ประถมศึกษา 377 4.05 .5530 
 มัธยมศึกษา 286 4.10 .5494 

-1.352 661 .177 

กิจกรรม ประถมศึกษา 379 3.97 .5958 
 มัธยมศึกษา 286 4.07 .6504 

-2.009 663 .045 

บริการ ประถมศึกษา 379 4.01 .5543 
 มัธยมศึกษา 286 4.00 .6016 

.328 663 .743 
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จากตาราง 3.6 พบวาผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  MLP ระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความ      
พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ดานวิชาการ ดานปกครอง
และดานบริการ ไมแตกตางกัน และผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความ 
พึงพอใจตอการ จัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ดานกิจกรรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ .05 ซ่ึงผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจดานกิจกรรมสูงกวาผูปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

 
ตาราง 3.7 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน MLP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

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

การจัดการเรียนการสอน X  รอยละ 
ดานวิชาการ 3.94 78.81 
ดานปกครอง 4.07 81.43 
ดานกิจกรรม 4.01 80.27 
ดานบริการ 4.01 80.16 

 
 จากตาราง 3.7 พบวา ผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ อยูในระดับพึง
พอใจมาก 
 
ตาราง 3.8 ขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม MLP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ดานวิชาการ 
 

- เอกสารบางวิชาพิมพผิด 
- หลักสูตรและเนื้อหาการเรียนเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
- อยากใหครูผูสอนที่ส่ังงานหรือใหการบาน ชวยใหนักเรียนจดใสสมุดจดการบาน 
- ทางโรงเรียนนาจะเพิ่มวิชาสนทนาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น  
- อยากใหนักเรียนนําหนังสือและสมุดทุกๆ วิชา กลับบานอยางสมํ่าเสมอ 
- ควรจะพัฒนาใหครูมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
- สําหรับเด็ก ป.1 เนนเร่ืองการปูพื้นฐานทุกรายวิชาใหแนน 
- การสอนควรสอนเพื่อใหนักเรียนเขาใจในบทเรียน  
- อยากใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในแนวทางการคิดวิเคราะห เช่ือมโยงถึงเหตุและผล ที่สอดคลอง
กับสถานการณและนวัตกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางเปนพลวัตในปจจุบัน มากกวาการใหนักเรียน
ทองและจําเทานั้น 
- อยากใหครูทุกทานสอนเด็กๆ แบบใหรูจักใชความคิดของตนเองเปนหลัก ไมอยากใหสอนแบบให
ทองจําเพียงอยางเดียว 
- ควรมีการถาย VDO การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ โดยการสุมตัวอยาง แลวนํามาใหผูปกครองที่
สนใจหรือผูปกครองเครือขาย เพื่อจะไดเห็นของจริง และจะไดเสนอแนะ แกไขขอบกพรอง ใหดีย่ิงขึ้น 

ดานปกครอง 
 

- อยากใหทางโรงเรียนมีแนวทางปองกันเด็กอื่นๆ จากการถูกแกลง หรือถูกขมขู จนไมอยากไปโรงเรียน
ใหมากขึ้น  
- นักเรียนสวนมากมีมารยาทดี และออนนอมกับผูใหญไมวาจะเปนครูหรือผูอื่น 
- ความปลอดภัยของนักเรียน กรณีที่ใหบุคคลภายนอกเขามาในโรงเรียนได ควรมีมาตรการที่รัดกุม  
- เนนใหรุนพี่รักรุนนอง และแนะนําส่ิงที่ดีๆ ไมพูดจาหยาบคาย  
- ตองการใหทางโรงเรียนดูแลเด็กตอนหลังเลิกเรียนใหมากกวานี้ โดยเฉพาะแถวหนาโรงเรียน 

ดานกิจกรรม 
 

- อยากใหมีชมรมดนตรีสากล 
- ฝกใหนักเรียนกลาแสดงออก เชน การรายงานหนาช้ันเรียน 
- กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 มีคอนขางมาก ทําใหเด็กเรียนไมคอยทัน 

ดานบริการ 
 

- เด็กที่ขึ้นรถรับสงของโรงเรียน พูดจาไมคอยสุภาพ  
- หองน้ํานอยและกล่ินแรงมาก  
- อาหารกลางวันไมควรเปนกวยเต๋ียว เพราะทานแลวไมอิ่มทอง 
- ไมคอยมีที่จอดรถ 
- บริหารและพัฒนาบุคลากร (รปภ) ใหใชวาจาที่สุภาพ 
- บริหารจัดการระเบียบการเดินรถเสนทางเขาออกโรงเรียนใหแนนอน 
- ดานโภชนาการขาดคุณภาพดานรสชาติเปนอยางมาก  

อื่นๆ - รายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน แจงใหผูปกครองทราบดวย 
- ดานวิชาการของโรงเรียน ดีมาก ขอใหโรงเรียนเนนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม การใชชีวิตรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

ดานวิชาการ 
 

- ควรปรับหลักสูตรดานคณิตศาสตรใหละเอียด และควรใหการบานสมํ่าเสมอ  
- ไมสมควรมีการบานที่บาน  
- สงเสริมใหมีธนาคารขยะ โครงการออมทรัพยเพื่อฝกวินัยการใชเงิน จัดทําช้ินงานจากวัสดุเหลือใชที่มี
ประโยชนใชงานไดจริง โดยไมตองใชงบประมาณมาก  สงเสริมการอานใหมากโดยการแขงขัน การปลูกผัก
สวนครัวเพื่อใหนักเรียนเรียนรูวิถีพอเพียง 
- อยากใหมีหนังสือที่สอน Gramma อยางชัดเจน เพื่อจะชวยหรือสอนเด็กใหเขาใจหลักการพื้นฐานได
มากกวาปจจุบัน  

ดานปกครอง 
 

- จัดทํากลองใหนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอเพื่อน/ครู  เขียนพฤติกรรมที่ไมดีของเด็กเกเร หรือมี
ปญหา โดยไมตองลงช่ือ และมีการประชุมเพื่อประเมินพฤติกรรมและจัดการแกปญหา 
ดานกิจกรรม 
- ในการจัดกิจกรรมแตละคร้ัง ควรมีหนังสือแจงใหผูปกครองทราบ ไมใชจดใสสมุดจดการบาน เพราะ
บางคร้ังเด็กจดไมทัน  ผูปกครองไมทราบกิจกรรมที่ทาง รร. จัด 

ดานกิจกรรม - บางคร้ังกิจกรรมดูเหมือนมากเกินไป 
ดานบริการ - ควรปรับปรุงเร่ืองความสะอาดของหองน้ํา (2) 

- การบริการพยาบาล ควรปรับเล็กนอย  
- ควรจัดบริการและอํานวยความสะดวกในการจอดรถ  
- ควรมีจุดบริการน้ําด่ืมสําหรับผูปกครอง 
- ดานอาหารควรปรับปรุงเล็กนอย เด็กบอกวาไมคอยอรอย และบางที่มีอาหารรสจัด  
- หองสมุด หนังสือนอยไป 

อื่นๆ  - เวลาที่โรงเรียนมีงาน ไมควรใหรานคาขางนอกเขามาขายของ เพราะของบางอยางไมมีประโยชน และมี
ราคาแพงเกินไป (2) 
- เม่ือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ครูผูสอนควรทําการแจงใหผูปกครองทราบทุกคร้ัง 
- อยากใหโรงเรียนชวยพิจารณาเร่ืองลดคาธรรมเนียมการเรียนของ English Program 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ดานวิชาการ 
 

- ควรมีการประเมินผลเด็กและครูในการเรียนการสอน กรณีที่เด็กสอบตกเกือบทุกหอง (5) 
- กระเปาหนักมาก (3) 
- เนื้อหาการเรียนการสอนในบางวิชาไมสอดคลองหรือบางคร้ังไมไดออกตามที่นักเรียนไดเรียนและไมได
ออกขอสอบตามเนื้อหาตามหนังสือเรียน  (3) 
- เอกสารประกอบการเรียนยังมีการพิมพผิด (2) 
- หลักสูตรของโรงเรียนดี  (2) 
- วิชาศิลปะ สมควรสอนทักษะใหนักเรียนมากกวานี้ มีแตส่ังงานมาเปนการบาน 
- การเรียนการสอนในแตละวิชา เปนหนาที่ของครูผูสอน ไมใชผูปกครอง 
- ถาบทเรียนที่สอนไมทัน ควรหาเวลาสอนเสริมใหเด็กๆ ไมใชใหอานกันเอง หรือผลักภาระใหผูปกครอง 
- อยากใหเนนความเปนไทย และพยายามหาและคนควาดวยตนเอง  
- ขอใหครูพิจารณาอนุญาตใหนักเรียนเก็บหนังสือไวที่หองเรียนบาง  
- อยากใหเนนเนื้อหาและการบานมากกวานี้ และเนนการสอนในช่ัวโมงเรียนในการออกขอสอบมากกวา
ช่ัวโมงเรียนพิเศษวิชา English กับ English MLP ซํ้าซอนกัน นาจะแบงชัดไปเลยวา วิชา English สอน 
Grammar และ  English MLP สอน conversation 
- ส่ือการเรียนการสอนของทางโรงเรียนและครูผูสอนมีเอกลักษณและทุกๆ ดานดีเย่ียมแกเด็ก นร.และ
ผูปกครอง 
- ควรมีการแจงขาวการเรียนและการสอบของนักเรียนในแตละภาคเรียน และการเก็บคะแนนใหชัดเจน 
เพื่อใหนักเรียนเตรียมตัวสอบ 
- ควรมีการแจงรายละเอียดหัวขอการสอนในแตละภาคเรียนใหทราบลวงหนา  
- วิชาพลศึกษา อยากใหเนนเนื้อหาเขมขนกวานี้ ใหนักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาประเภทนั้นๆ มากขึ้น รู
และเขาใจวิธีการเลน กฎ กติกา มารยาท  

ดานปกครอง 
 

- ใหโรงเรียนสงเสริมเร่ืองกิริยามารยาททั้งนักเรียนและครูมากกวานี ้(3) 
- นักเรียน ไมมีระเบียบวินัยเลย เชน ไมมีการเขาแถวซ้ือของ  
- การออกรานขายของเลนในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรม เชน งานวันหองสมุด งานวันวิชาการ มีสวนทําให
นักเรียนฟุมเฟอย อยากไดของเลนเกินความจําเปน (2) 

ดานกิจกรรม - ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากเกินความเหมาะสม-เกินพอดี (2) 
- การจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทําไดดี หากลดการขอบริจาคลงบาง  
- เนนกิจกรรมที่สงเสริมนักเรียนทุกคน  
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ดานบริการ - อยูในเกณฑที่นาพอใจ 

- งานดานบริการรักษาความปลอดภัยบริการไดดีมากเลย 
- ควรนํางบการจัดพิมพวารสารตางๆ ไปทําประโยชนดานอื่นๆ ที่มีคุณคามากกวา 
- น้ําด่ืมควรติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําระบบ RO มี UV ฆาเช้ือโรค 
- อาหารกลางวันเด็ก ป.1-ป.3 คุณภาพและปริมาณตํ่าเกินไป 
- พื้นที่ของโรงเรียนยังไมควบคุมการเขา-ออกใหไดมาตรฐานและแสดงใหเห็นความปลอดภัย 
- อยากใหมินิมารทขายชุดนักเรียน (เส้ือ-กางเกง) 
- จํานวนหองน้ํามีเพียงพอ แตอยากใหดูแลเร่ืองความสะอาด โดยเฉพาะหองน้ําผูปกครอง (หองน้ําหญิง) 
ที่อาคารหลุยสชาแนล 

อื่นๆ  - อยากเห็นโรงเรียนเปนสถานที่ใหความรูแกเด็ก-เยาวชนของชาติ  
- อยากใหโรงเรียนขยายจํานวนหองเรียน เพิ่มขึ้นในหลักสูตร MLP  
- จัดใหเปนไปตามแนวโนมภาวะในปจจุบัน หรือพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ดานวิชาการ 
 

- ขอใหครูผูสอน พัฒนาการสอนกับนักเรียนใหมากกวานี้ สอนใหเต็มที่ในช่ัวโมง  (2) 
- นักเรียนตอหองเยอะเกินไป ทําใหครูดูแลไมทั่วถึง 
- เด็กมีเวลาเรียนไมเพียงพอ การไดรับความรูจึงมีไมมากและไมแนนพอ  
- ครูควรใหการบานใหเหมาะกับความสามารถของนักเรียน  
- ควรเพิ่มปริมาณแบบฝกหัด (Sheet) มาฝกทําเปนการบานหรือวันหยุดเสาร-อาทิตย 
- อยากใหนักเรียนขวนขวายหาความรู เพื่อทํางานหรือการบานไดเอง  
- อยากใหมีการพัฒนาเพิ่มเติมในเร่ืองการส่ือสารของครูผูสอนกับนักเรียน   

ดานปกครอง - เนนยํ้ามากๆ ใหนักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว 
ดานกิจกรรม - ควรใหเด็กแสดงออกทุกๆ คน เชน ตอนมีกิจกรรมของโรงเรียน 
ดานบริการ 
 

- ควรมีน้ําด่ืมสําหรับผูปกครองบาง  
- ปรับปรุงเร่ืองคุณภาพอาหาร รวมถึงราคา 
- ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนไดรับขาวสารอยางทั่วถึง 
- ครูฝายประชาสัมพันธและการเงิน หัดย้ิมเพิ่มขึ้น 
- ควรทําตึกจอดรถ (2) 

อื่นๆ - โดยภาพรวมทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนไดดีอยูแลว 
- ขอบคุณและขอชมเชยสําหรับสถาบันแหงนี้ ผลสําเร็จของโรงเรียน ผูสอน บุคลากรทุกฝาย และตัว
นักเรียน ลวนมาจากพัฒนาการ และความเอาใจใสของผูบริหาร จากรุนสูรุน  โดยปรับปรุง แกไข และ
พัฒนามาโดยตลอด มีการส่ือสารกับผูปกครองหลายรูปแบบ และนําขอคิดขอเสนอแนะมาปรับปรุงโดย
ตลอด จึงทําใหไดใจผูปกครอง และสงผลถึงช่ือเสียงของโรงเรียนในที่สุด  
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ดานวิชาการ 
 

- กระเปานักเรียนหนักมาก (2) 
- ควรสงเสริมใหนักเรียนคนควาความรูดวยตนเองมากขึ้น และใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในงานและ
กลาแสดงความคิดเห็นในหองเรียน (2) 
- อยากใหการเรียนการสอนโดยเฉพาะหนังสือเปนของกระทรวง 
- อยากใหขอสอบที่ครูออกมีความสัมพันธกับเร่ืองที่เรียน  
- ควรมีการประเมินคุณภาพครูทุกๆ ภาคเรียน  
- อยากใหตรวจสอบเร่ืองขอสอบร่ัว 
- อยากใหเนื้อหาการเรียนสอดคลองกับแบบฝกหัด เพราะตําราและเอกสารประกอบการเรียนมีนอยมาก 

ดานปกครอง 
 

- ดานความปลอดภัย เด็กชอบหนีไปซุกซนในมุมที่ไมปลอดภัย 
- ยังพบเห็นเด็กโตเอารัดเอาเปรียบเด็กเล็กอยูบอยๆ 
- ขอใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในระหวางป 

ดานกิจกรรม 
 

- ควรลดจํานวนกิจกรรมลงบาง โดยเฉพาะกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 
- ควรสนับสนุนดานกีฬาฟุตบอลมากๆ  
-  กิจกรรมมากเกินไป ควรจัดเวลาทางดานการเรียนใหมากกวานี้ 
- การใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ยังไมชัดเจน 
- กิจกรรมเหมาะสมกับวัยดี แตบางคร้ังดูเหมือวาถูกบังคับ ทําใหอาจไมไดรับความรวมมือที่ดี 

ดานบริการ 
 

- ควรบํารุงดูแลคร่ืองปรับอากาศเปนประจํา (2) 
- ควรปรับปรุงการจัดการจราจรหนาโรงเรียน (2) 
- ตูด่ืมน้ําไมคอยสะอาด (2) 
- ไมควรมีการแบงแยกเร่ืองหองเรียนของ นร. EP และ MLP ทําไมตองกีดกัดไมให MLP เขาหองน้ํา
นักเรียน EP เพราะทุกคนเรียน ACSP เหมือนกัน 
- หลังจากการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 ทางโรงเรียนไมมีมาตราการตอเนื่อง เชน การทําความ
สะอาดคร้ังใหญของโรงเรียน  
- พนักงานมินิมารทควรปรับปรุงเร่ืองการใหบริการ ควรย้ิมแยมแจมใส เต็มใจบริการ 

อื่นๆ - อยากใหแบงการสอบออกเปน 4 คร้ังตอปการศึกษาเหมือนเดิม การสอบแตละคร้ังขอใหมีตารางสอบ
ทุกคร้ังวาวันไหนสอบวิชาอะไร และเร่ืองอะไร ไมอยากใหเปนการสอบแบบประเมินผลโดยไมมีตาราง
สอบ 
- ภาพรวมคอนขางนาพอใจ  
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ดานวิชาการ 
 

- อยากใหนักเรียนทองศัพททั้งภาษาอังกฤษและการบานอานทุกวัน 
- ตองการใหทางโรงเรียนแนะนําแนวทางการสอบและแจงขาวสารการเรียนตอของนักเรียนที่จะเปล่ียน
ชวงช้ันใหชัดเจน 
- อยากใหทางโรงเรียนตรวจสอบวามีขอสอบร่ัวหรือไม 
- อยากใหมีการบานมากกวานี้ เพื่อเปนการทบทวนการเรียนของแตละวัน  
- ควรตรวจสอบหนังสือที่โรงเรียนจัดพิมพเอง ใหมีความถูกตองใหมากที่สุด  

ดานปกครอง 
 

- ทางโรงเรียนควรเอาใจใสการออกนอกโรงเรียนของเด็ก ใหเขมงวดกวานี้ ควรตรวจสอบเร่ืองบุหร่ี การ
ชักจูงจากเด็กขางนอก 
- ครูอายุนอยบางคน แตงตัวไมคอยเหมาะสม  

ดานกิจกรรม 
 

- นาจะมีกิจกรรมออกกําลังกายให นร. ม.ตน หรือ ม.ปลาย เพื่อหันมาสนใจกีฬาบาง แทนการเลนเกมส
หรือเปนโรคอวน  
- กิจกรรมมากไปหนอย ทําใหเบียดเบียนเวลาเรียน 

ดานบริการ 
 

- ที่จอดรถผูปกครองมาติดตอไมเพียงพอ และไมสะดวกเทาที่ควร 
- ควรมีการเปล่ียนชนิดของอาหารที่ทําในแตละสัปดาห 

อื่นๆ  - ควรช้ีแนวทางใหชัดเจนเร่ืองการวิเคราะหโจทย แตละวิชา ในการเรียนการสอนและการทําขอสอบ 
- การพัฒนาการเรียนการสอนจะชวยพัฒนาทั้งผูสอนและนักเรียน แตหลักสูตรในอดีต บางหลักสูตรเปน
ส่ิงที่ดี และเขมขน อยากใหฝายวิชาการทบทวนนํามาปรับกับหลักสูตรใหม  
- ตองการใหทางโรงเรียนเนนยํ้าเร่ืองจริยธรรมและมารยาท  
- เนนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลาตัดสินใจเอง 
- จัดหาอาจารยพิเศษที่มีความสามารถเปนรายวิชา มาสอนเพิ่มเติมในเวลาเรียนปกติ หรือพิเศษเสาร-
อาทิตย 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ดานวิชาการ 
 

- ปริมาณการบานในแตละวันมากจนเกินไป (2) 
- ควรใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจจบในแตละคาบการเรียน การบานและรายงานควรมีแตนอยหรือ
พอประมาณ  
- ปจจุบันมีติวเตอรมากมาย เพราะเนื้อหาที่สอนในหองเรียนไมครอบคลุม  
- ขอรายงานผลสอบ Test แตละคร้ังอยางเปนทางการ เพื่อทางนี้จะไดรับทราบผลการเรียนแตละคร้ังมี
การสอบยอยของแตละเทอม 
- ควรมีเอกสารประกอบการเรียนใหเรียบรอยกอนสอนทุกคร้ัง 
- ครูควรจะจัดกลุมใหกับนักเรียนเอง หรือเรียงตามเลขที่ เพราะงานกลุม นักเรียนบางคนไมไดมีสวนรวม
เลย นร.บางคนขาดความรับผิดชอบ 
- อยากใหครูผูสอนประจําวิชา สนใจและเอาใจใสนักเรียนใหมากกวานี้ ถานักเรียนคนไหนไมทํางาน ไม
สงการบาน ควรจะเขียนรายงานใสในสมุดประจําวิชานั้นๆ  
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ดานปกครอง 
 

- การใชคําพูดของครูควรเปนแบบอยางที่ดีกับเด็ก (2) 
- เทาที่เปรียบเทียบกับ รร อื่นๆ ถือวาดานปกครองคอนขางดีมาก ขอใหมีการพัฒนาแนวทางที่ดีๆ ตอไป 
- ควรพัฒนาบุคลิกภาพของครูผูสอนใหมีความเปนครูมืออาชีพมากกวานี้ 
- ดานการปกครองทางโรงเรียนทําไดดีอยูแลว 
- เด็กสวนใหญขอช่ืนชมวาดีมาก  กรณีเด็กที่นาเปนหวง ควรใกลชิดใหมากขึ้น  

ดานกิจกรรม 
 

- กิจกรรมที่มีอยูดีอยูแลว 
- มีกิจกรรมมากไปหนอย 
- การดูแลสุขภาพ สุขนิสัย การออกกําลังกาย การกลาแสดงออก และการทํางานรวมกับผูอื่น ควรเนนให
มากขึ้น 

ดานบริการ 
 

- น้ําด่ืมไมสะอาด ควรตรวจดูในถังน้ํา ทําความสะอาดบอยๆ ความปลอดภัย เร่ืองของหาย นาจะติด
กลองวงจรปดใหมากกวานี้ เชน สนามกีฬา ฯลฯ (ของหายบอย) 
- คาอาหารแพง 
- ควรปรับปรุงความสะอาดของโรงอาหาร (เฉพาะบางราน) 
- ควรมีการอบรมพนักงานขับรถที่รับสงนักเรียนเปนระยะๆ 
- ความปลอดภัยของเด็กๆ ควรใกลชิดตลอดเวลาที่นั่งอยูในรถรับสง 
- มารยาทของพนักงานขับรถที่มีตอเด็กๆ และรถอื่น 

อื่นๆ - ภาพรวมดีมาก (2) 
- เนนนักเรียนเร่ืองการจดงานหรือส่ิงทีเ่รียน เพื่อใหกลับไปทบทวนวาเขาใจบทเรียนมากแคไหน โดยการ
ยอเร่ืองที่เรียนนั้นๆ 
- ควรเนนการสอนใหกับนักเรียนใหเขาใจในช่ัวโมงเรียนใหมากกวาจะใหการบานกับมาทําเยอะๆ จะทํา
ใหนักเรียนเขาใจวิชาที่เรียนดีกวา และสามารถถามครูไดเวลาไมเขาใจเนื้อหาที่เรียนในช่ัวโมง 
- ควรพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหมากขึ้น  
- ทุกรายวิชา ควรมีเอกสารประกอบการสอนและหากไมมีครูผูสอนควรทําเปน handout และแจกใหกับ
เด็กทุกหอง  
- ในทุกๆหนาที่ หากอบรมเปนระยะ จะทําใหผูที่ปฏิบัติไดตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีความ
รับผิดชอบที่สูงย่ิงขึ้น 
- การคัดเลือกครูควรเลือกครูที่มีความเขาใจในจิตใจของเด็ก  
- ควรจะใหพนักงานทําความสะอาดหองเรียนและถูพื้นดวยผาชุบน้ําไมใหมีฝุน  
- เคร่ืองปรับอากาศควรจะลางทุกเดือน  
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ดานวิชาการ 
 

- การบานวิชาคณิตศาสตร MLPมีมากเกินไป  
- บางวิชาไมมีแบบฝกหัดประกอบการเรียนการสอน  
- การสอบเก็บคะแนน ควรบอกเด็กกอนสอบ 1 คาบเรียน เพื่อใหเด็กมีความพรอม 

ดานปกครอง 
 

- บทลงโทษยังไมรุนแรง ตองการใหเพิ่มบทลงโทษใหสูงที่สุดสําหรับคดีลักขโมย 
- เนนใหนักเรียนมีความเปนผูนําและผูตาม สลับกันเพื่อใหรูถึงความแตกตางของความรับผิดชอบ 
อํานาจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 

ดานบริการ - ในหองน้ําควรมีกระดาษชําระ 
อื่นๆ - อยากใหทางโรงเรียนมีโปรแกรมสอนนักเรียนเพิ่มเติม กรณีที่นักเรียนไดโอกาสเปนตัวแทนของโรงเรียน

ไปสอบแขงขันกับโรงเรียนอื่นๆ 
 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ดานวิชาการ 
 

- ช้ินงานบางงาน มีราคาไมสมเหตุสมผลตอคะแนน และความรู และประโยชนที่ไดรับจากงาน เสียเงิน
เกินความจําเปน (2) 

ดานบริการ - เปดมินิมารทใหนานกวานี้ 
- ปรับปรุงเร่ืองหองน้ํา ปุมกดน้ําเสียบอย 
- อางลางมือนอยเกินไป 

 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
ดานวิชาการ - การบานและงานที่ส่ังมีจํานวนมากเกินไป ทําใหเด็กไมมีเวลา (3) 
ดานปกครอง - ปจจุบันมีนักเรียนที่เกเรมากมาย อยากใหโรงเรียนคัดสรรนักเรียนที่มีความรู ความสามารถ รวมทั้ง

จิตใจของนักเรียนที่เปนชายแท หญิงแท ใหเขมงวดกวานี้หนอย อยาเห็นแกเงินบริจาคมากเกินไป จะทํา
ใหโรงเรียนเสียช่ือเสียงได เพราะไดขาวเด็กตีกันบอย 

ดานกิจกรรม - นักเรียน ม.ปลาย ควรลดกิจกรรมลงบาง โดยเฉพาะกีฬาสี  
ดานบริการ - หองน้ําควรจะสะอาดมากวานี้  

- จุดด่ืมน้ํานอยเกินไป 
อื่นๆ - ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนดีอยูแลว 

- เนนใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 
- ครูแนะแนวนาจะมีบทบาทหรือชวยเหลือ นร.ม.6 โดย ใหคําแนะนํานักเรียนในการเลือกเรียนคณะ
ตางๆ เปนรายบุคคล และนาจะมีโครงการติดตามนักเรียนหรือแนะนําในการสมัครสอบดวยโดยรวมกับ
ผูปกครอง 
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ตาราง 3.8 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปการศึกษา 2554 

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเอกลักษณ/
จุดเดน/ตลอดจนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของโรงเรียน 

3.88 .705 3.97 .712 3.91 .707 

2 หลักสูตรที่ใชกับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการ
เรียนมีความสอดคลองกัน 

3.74 .703 3.89 .766 3.79 .726 

3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ 

3.74 .807 3.92 .852 3.80 .825 

4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  3.51 .865 3.83 .692 3.62 .822 
5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน 3.45 .845 3.65 1.037 3.52 .917 

6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมี
ประโยชน 

3.65 .797 3.74 1.007 3.68 .873 

7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและ
สมํ่าเสมอ 

3.84 .764 3.90 .864 3.86 .798 

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.73 .767 3.79 .855 3.75 .796 
9 ความรูความสามารถของครูผูสอน 3.87 .750 3.86 .893 3.87 .800 

10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน 3.76 .738 3.86 .939 3.80 .811 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.72 3.84 3.76 

รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 74.43 76.82 75.24 
 
 

จากตาราง 3.8 พบวา  
1.  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554      

ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.76 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 75.24  
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2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.72 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 74.43 ยกเวนเร่ืองปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.84 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 76.82  
 
ตาราง 3.9 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EPตอการจัดการเรียนการสอน ดานปกครอง          

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การที่นักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความ
ประพฤติดี 

4.06 .651 4.24 .682 4.12 .665 

2 การที่นักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
สวนรวม 

4.00 .623 4.25 .707 4.08 .662 

3 การที่นักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปน 

3.62 .800 4.04 .721 3.76 .798 

4 การที่นักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 
ไมกาวราว 

3.94 .787 4.13 .804 4.00 .796 

5 การปฏิบัติตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา
และใจ 

3.89 .849 3.93 .793 3.90 .829 

6 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนที่มี
ความประพฤติดี 

4.20 .674 4.17 .805 4.19 .720 

7 การที่โรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของ
ปญหา 

3.91 .746 3.96 .783 3.92 .757 

8 การที่โรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3.86 .797 4.11 .728 3.94 .782 

9 การที่โรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนที่กระทําผิด 4.01 .694 4.04 .801 4.02 .730 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

10 การประสานความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3.83 .813 4.06 .826 3.91 .823 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.93 4.09 3.98 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 78.59 81.78 79.67 

 
จากตาราง 3.9 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554       

ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.98 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 79.67 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.93 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 78.59  

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานปกครองโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.09 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.78  
 

ตาราง 3.10 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม          
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 การที่นักเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลัง
กาย  

3.82 .722 4.08 .801 3.91 .758 

2 การที่นักเรียนรูจักกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 3.98 .724 4.11 .815 4.02 .757 
3 การที่นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 4.08 .570 4.32 .728 4.16 .637 
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา 3.87 .728 4.01 .847 3.92 .772 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความ
ถนัดของนักเรียน 

3.76 .740 4.00 .769 3.84 .757 

6 การที่โรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 

3.84 .715 4.00 .712 3.90 .716 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.89 4.09 3.96 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 77.80 81.76 79.14 

  
 
 

จากตาราง 3.10 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554       

ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.96 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 79.14  

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.89 อยูในระดับ   
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.80  

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรมโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 4.09 อยูในระดับ  
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.76 
 

ตาราง 3.11 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอน ดานบริการ            
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

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

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน 3.80 .841 3.47 1.353 3.69 1.052 
2 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน 3.60 .882 3.51 1.199 3.57 .999 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 
ที ่ ประเด็น 

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

3 การประชาสัมพันธและสงขาวสารของโรงเรียนใหแก
ผูปกครอง 

3.90 .687 3.81 .959 3.87 .789 

4 การอํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอภาระกิจตางๆ 3.90 .629 3.81 .959 3.87 .757 

5 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนใหผูปกครอง
ไดรับทราบ 

3.98 .717 3.93 .884 3.96 .776 

6 การจัดบริการน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ 3.52 .818 3.61 1.170 3.55 .950 
7 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.76 .731 3.93 .909 3.82 .798 

8 การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทาง
โภชนาการ 

3.57 .826 3.78 .843 3.64 .836 

9 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร เปนตน 

3.94 .734 3.87 .999 3.91 .831 

10 การใหบริการจากงานพยาบาล 3.97 .749 3.68 1.168 3.87 .919 
11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน 3.84 .664 3.99 1.007 3.89 .797 
12 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ 3.86 .648 4.00 .910 3.91 .747 
13 การใหบริการงานงานวัดและประเมินผล 3.84 .715 3.89 .865 3.86 .768 
14 การใหบริการจากงานการเงิน 3.95 .674 3.85 1.129 3.91 .854 
15 การใหบริการจากงานมินิมารท 3.81 .726 3.79 1.068 3.81 .854 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.82 3.79 3.81 
รอยละของความพึงพอใจภาพรวม 76.33 75.82 76.16 

 
 

จากตาราง 3.11 พบวา  
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554       

ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.81 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 76.16  

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
ปการศึกษา2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.82 อยูในระดับ     
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 76.33 

3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     
ปการศึกษา 2554 ตอการจัดการเรียนการสอนดานบริการโดยภาพรวม ไดรับคะแนนความพึงพอใจ 3.79 อยูในระดับ    
พึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 75.82  
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ตาราง 3.12 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับประถมศึกษากับระดับ
มัธยมศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  

 

ดาน ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน 

ความพึงพอใจ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig. 

วิชาการ ประถมศึกษา 140 3.72 .6051 
 มัธยมศึกษา 72 3.84 .6493 

-1.329 210 .185 

ปกครอง ประถมศึกษา 140 3.93 .5569 
 มัธยมศึกษา 72 4.09 .5875 

-1.942 210 .053 

กิจกรรม ประถมศึกษา 140 3.89 .5465 
 มัธยมศึกษา 72 4.09 .5921 

-2.428 210 .016 

บริการ ประถมศึกษา 140 3.82 .5082 
 มัธยมศึกษา 72 3.79 .7873 

.251 102.287 .803 

 
จากตาราง 3.12 พบวาผูปกครองนักเรียนโปรแกรม  EP ระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ดานวิชาการ ดานปกครองและ
ดานบริการ ไมแตกตางกัน และผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ดานกิจกรรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ .05 ซ่ึงผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจดานกิจกรรมสูงกวาผูปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 
ตาราง 5.7 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน EP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

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

การจัดการเรียนการสอน X  รอยละ 
ดานวิชาการ 3.76 75.24 
ดานปกครอง 3.98 79.67 
ดานกิจกรรม 3.96 79.14 
ดานบริการ 3.81 76.16 
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จากตาราง 5.5 พบวา ผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 
ตาราง 5.6 ขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนโปรแกรม EP ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดาน
บริการ 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2  (English Program) 

ดานวิชาการ 
 

- อยากใหครูไทยเพิ่มความเขมงวดและดูแลเอาใจใสเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น เพิ่มบทบาทและคอยตรวจ
ตราการบานและงานใหนักเรียน (5) 
- ครูควรมีจิตวิทยาในการสอนนักเรียน (4) 
- ลักษณะการสอนวิชาศิลปะยังไมเปนแบบแนวสรางสรรคเทาที่ควร (4) 
- ครูควรเปนแบบอยางที่ดีกับนักเรียน  (2) 
- หนังสือประกอบการเรียน ควรมีความชัดเจนในเนื้อหาในเร่ืองที่เรียน (3) 
- ชอบหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 
- นักเรียนควรจะมีการพัฒนาดานภาษามากกวานี้ เนนการพูดภาษาในหองเรียน 
- ควรเนนใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน อยากมีสวนรวมในการเรียนรู  
- กระเปานักเรียนหนักมาก   

ดานปกครอง 
 

- ควรอบรมดานกิริยามารยาทของนักเรียน (3) 
- การกําหนดบทลงโทษของบุคลากรที่คุมดูแลระดับช้ัน ขอใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับกฎหรือ
หลักเกณฑเดียวกับที่ออกโดยฝายปกครองของ รร. (3) 

ดานกิจกรรม 
 

- กิจกรรมของโรงเรียนดี (2) 
- อยากใหเพิ่มกิจกรรมที่ใหเด็กรวมกันทําจะไดมีความรัก สามัคคี และรับผิดชอบมากขึ้น  
- อยากใหสงเสริมดานกีฬามากกวานี้ 

ดานบริการ 
 

- การต้ังจุดบริการน้ําด่ืมนอยไป และไมคอยสะอาด (3) 
- หองน้ํายังไมสะอาด  (2) 
- การบริการหรือขาวสาร ควรจะมีระเบียบ และส่ือสารใหเร็วกวานี้  
- ควรมีหนวยงานประชาสัมพันธประจําของอาคาร EP  
- อยากใหมีเคร่ืองแบบ นร.หญิง จําหนายเปนไซตมาตรฐานที่มินิมารท (2) 
- ที่จอดรถผูปกครอง ไมเพียงพอ และอยากใหปรับปรุงพื้นลานจอดรถบริเวณสระวายน้ําเกา 
- ควรเปล่ียนโตะนักเรียนใหม เนื่องจากสภาพเกามาก อาจเกิดอุบัติเหตุตอนักเรียนได 

อื่นๆ - ครูที่ไมมีจรรยาบรรณในการสอนหนังสือ ควรจะพิจารณาใหพนจากโรงเรียน 
- อยากใหโรงเรียนจัดทําสมุดพก เพื่อรายงานผลการเรียนแตละภาคเรียน พรอมรายงานพฤติกรรม
นักเรียนในดานตางๆ และกระตุนใหนักเรียนที่ไมกลาแสดงออก ไดแสดงออกบาง  
- จํานวนนักเรียนในแตละหองมาก ทําใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนนอยลงไป  
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  (English Program) 
ดานวิชาการ 
 

- พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้นกวานี้ (4) 
- อยากให EP ใหความรูทางดานวิชาการเขมขนกวานี้  (4) 
- หนังสือเรียนดีอยูแลว หากแตขอใหทบทวนจํานวนหนังสือเรียนบางวิชา วามีความจําเปนและได
ใชใหเปนประโยชนในการเรียนจริงหรือไม  (3) 
- โดยทั่วไปดี 
- เพิ่มความรอบคอบเร่ืองการตรวจนับคะแนน  
- ครูตางชาติตองมีประสิทธิภาพในการคิดคน หาวิธีการ ลูกเลน แนวทาง เกม เพื่อกระตุนในการ
เรียนรูใหนักเรียนเกงขึ้น 
- เอกสารประกอบการเรียนที่จัดทําโดย ACSP พิมพผิดพอสมควร 
- ควรสงเสริมใหนักเรียนสรางสรรคความคิดมากกวาการทองจํา 
- ความรูบางเร่ืองควรจัดพานักเรียนไปเรียนรูจากสถานที่จริง 

ดานปกครอง 
 

- Smart Student มีหลักเกณฑและมาตรฐานรัดกุมแคไหนในการคัดเลือก 
- อยากใหครูทุกคนเอาใจใสการเรียนและความประพฤติของนักเรียนมากขึ้น (3) 
- ครูควรเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  (English Program) 
ดานวิชาการ 
 

- การบานที่ใหทําควรกําหนดวันสงใหทราบดวย (3) 
- ขอใหใสความรูที่คุณครูมีใหกับนักเรียนไดเรียนรูไดมากที่สุด  
- บริเวณอาคารเซนตคาเบรียล  ควรกําหนดใหเปนเขตนักเรียนหามพูดภาษาไทย   
- แนวทางการสอนพิเศษวันเสาร ควรเปนบทเรียนที่สรุปออกมาเพื่อใหเด็กไวอานสอบในคร้ังตอไป  
- เอกสารประกอบการเรียน พวก sheet ตาง ๆ ควรจะมีความชัดเจน ในบางคร้ังอานหรือมอง
รูปภาพไมเขาใจวาส่ือถึงรูปภาพอะไรเปนตน 
- ควรมีการแจงเนื้อหา ประเด็นที่จะออกสอบใหนักเรียนทราบทุกวิชา ลวงหนา  

ดานปกครอง - เนนเร่ืองระเบียบวินัยของนักเรียนเพิ่มเติม ทั้งเร่ืองกิริยาและมารยาท 
ดานกิจกรรม 
 

- ดานกิจกรรมสงเสริมความบันเทิงและการเรียนรูเหมาะสมอยูแลว แตอยากใหเพิ่มเติมเร่ืองการให
เด็กมีโอกาสเรียนแบบ Fieldtrip มากขึ้น 

ดานบริการ 
 

- พนักงานขับรถควรไดรับการอบรมเร่ืองมารยาท  
- บางคร้ังเจาหนาที่ไมอยูเนื่องจากติดสอน และไมมีผูทําหนาที่แทน ตองรอนาน   
- เจาหนาที่ที่มินิมารทไมคอยสนใจลูกคาเทาที ่พูดจาไมคอยดีและพูดไมคอยรูเร่ือง 

อื่นๆ  - พัฒนาทุกเร่ืองของโปรแกรม EP ทั้งดานวิชาการและครูผูสอน ทัศนคติของครูที่มีตอนักเรียน  
- ควรมีชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางครูกับผูปกครอง เพิ่มขึ้นเ ชน E-mail 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  (English Program) 
ดานกิจกรรม 
 

- มีกิจกรรมสงเสริมดี 
- ขอใหมีพื้นที่ในการใหนักเรียนสามารถใชประโยชนทางการออกกําลังกาย  
- ควรมีสระวายน้ํามาตรฐาน 
- เนนเร่ืองเรียนและกิจกรรมใหพอดีกัน 

ดานบริการ 
 

- พัฒนาเร่ืองการใหบริการของหองพยาบาล (2) 
- ความสะอาดของตูน้ําด่ืมและหองน้ํา 
- จํานวน Computer ในหองสมุดมีไมเพียงพอตอความตองการ 
- ความสะอาดของอาหารและคุณคาทางโภชนาการ 
- ที่จอดรถดานหนาของอาคารโรงอาหารได ถูกทิ้งวาง ควรหาวิธีนํากลับมาใชเพื่อลดปญหาจราจร
ภายในบริเวณโรงเรียน 
- บัตร Smart card ลาชามากและราคาแพง 
- มีแนวทางการปองกันการสูญหายบัตร Smart card อยางไร (โดยเฉพาะเด็กเล็ก) 
- รปภ./จราจร ควรไดรับการอบรมมากกวานี้  
- เจาหนาที่ แผนกตอนรับไมพอ/ไมมี 
- สินคาทีมิ่นิมารท ไมนาซ้ือ 

อื่นๆ  - ทางผูปกครองคอนขางพอใจกับการเรียนการสอน  (2) 
- อยากใหทางโรงเรียนมุงเนนในเร่ืองของการสอนที่ รร. ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในช่ัวโมงเรียน 
- จํานวนนักเรียนแตละช้ันมากเกินไป ทําใหการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5  (English Program) 

ดานวิชาการ 
 

- ทางโรงเรียนควรเขมงวดในเร่ืองการพูดภาษาอังกฤษ ใหสมกับหลักสูตร English Program  (5) 
- ชวยพัฒนาและทบทวนหลักสูตร EP ใหมีเนื้อหาชัดเจนและเขมขนมากกวานี้ (2) 
- ครูผูสอนควรใหความสนใจและรอบคอบในการตรวจงานของนักเรียน (2) 
- ครูควรสอนใหนักเรียนเขาใจในบทเรียนกอนที่จะส่ังงาน (2) 
- ควรมีหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนในแตละระดับช้ันตามความเหมาะสม 
- อยากใหประเมินผลการสอนของครูวามีความรู ความสามารถในการถายทอดวิชาความรูให
นักเรียนไดมากนอยแคไหน เตรียมความพรอมในการสอนหรือไม อยางไร 
- ควรตรวจทานความถูกตองของเอกสารประกอบการเรียนที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเอง  
- ควรกําหนดตารางการสอบกลางภาคใหแนนอน  

ดานปกครอง - ควรเขมงวดเร่ืองระเบียบวินัยของนักเรียนใหมากขึ้น (4) 
ดานกิจกรรม 
 

- ควรมีกิจกรรมที่มีประโยชน  
- ควรใหเด็ก นร. ทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  
- นักเรียน EP มีเพื่อนในระดับช้ันเดียวกันนอยมาก ควรมีกิจกรรมรวมกันในระดับช้ันเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธและความสามัคคีรวมกัน 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5  (English Program) 
ดานบริการ 
 

- อุปกรณในหองเรียนและเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ไมสามารถใชงานได ควรปรับปรุงอยางย่ิง (3) 
- การเขาคายพักแรมลูกเสือ ควรมีการตรวจสอบความสะอาดของการปรุงอาหาร (2) 
- ครูพยาบาลดุไปหนอย ขอใหปรับปรุง 
- หองน้ํามีกล่ินและควรมีกระดาษชําระให 
- เจาหนาที่ประจํามินิมารทควรปรับปรุงการใหบริการ 

อื่นๆ  - ครูภาษาอังกฤษ(ตางประเทศ) มี Turn over rate สูง และมีทักษะการสอนไมดีพอ  
- การเปล่ียนครูตางชาติบอยมาก ทําใหขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียน 
- เปดชองทางการติดตอส่ือสารระหวางครูและผูปกครอง เชน Website ของ รร. , e-mail, กลองรับ
ความคิดเห็น  
- ควรเพิ่มบุคลากรครูใหเพียงพอตอเด็กนักเรียน  

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (English Program) 

ดานวิชาการ - อยากใหมีหลักสูตรการสอนที่ชัดเจน ในแตละระดับช้ัน (2) 
- ควรการประเมินการสอนของครูตางชาติ 
- วิชาการ EP ออนมาก  
- ควรบังคับเด็กใหพูดภาษาอังกฤษมากกวานี้  

ดานกิจกรรม 
 

- ควรมีการแนะนําใหนักเรียนดูแลความสะอาดของรางกายตนเอง และสงเสริมใหเด็กออกกําลัง
กายอยางสมํ่าเสมอ  
- กิจกรรมเยอะเกินไป เก็บแตเงินสนับสนุน  

ดานบริการ 
 

- ควรดูแลรักษาความสะอาดหองน้ําใหมากขึ้น (3) 
- การบริการน้ําด่ืมไมคอยถูกสุขอนามัย  
- การบริหารของฝายการเงิน ตองเขาคิวยาวมาก ตองรอนาน ควรใชระบบบัตรคิว 
- เจาหนาที่ที่อยูหองพยาบาลพูดจาไมสุภาพ  
- ปรับปรุงเร่ืองอาหารของนักเรียน 

อื่นๆ - การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มเนื้อหาดานวิชาการเขมขนเทากับโรงเรียนรัฐบาล เพื่อใหนักเรียน
มีความสามารถสอบแขงขันกับโรงเรียนอื่นๆ ได 

 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (English Program) 
อื่นๆ - ยังไมไดรับบัตร smart card (9) 

- ดูแลเร่ืองอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนอยูในสภาพดี ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (8) 
- ยังไมไดหนังสืออนุสรณ (7) 
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บทที่ 5 
สรุปผล 

 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้  มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองตอการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง 
ดานกิจกรรม และดานบริการ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 
ความมุงหมายในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  กับปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม 
และดานบริการ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ครูผูสอน จํานวน 182 คน,   
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 1,088 คน นักเรียน ม.1–ม.3 จํานวน 1,018 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 1,264 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 2,105 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
2,282 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง (n) 
   

Ne21
Nn


   n   = ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  = ประชากรที่ใชในการศึกษา 
e   = ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือ กําหนดความเช่ือม่ัน ) 

 ครูผูสอน จํานวน 129 คน ,  
 นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 343 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 390 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 352 คน  
 ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 519 คน และผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 
358 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2554 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ปการศึกษา 2554 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู นักเรียน และผูปกครองโดยใชแบบสอบถาม  
   
สรุปผลการศึกษาคนควา 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 5.00 - 4.51  รอยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 4.50 - 3.51    รอยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 3.50 - 2.51     รอยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 2.50 - 1.51     รอยละ 50.00 - 30.01 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.50 - 0.00 รอยละ 30.00 - 00.00 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
ตาราง 5.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2554 
ปการศึกษา 2554 การจัดการเรียนการสอน 
X  รอยละ 

ดานวิชาการ 3.90 78.01 
ดานปกครอง 3.66 73.23 
ดานกิจกรรม 4.01 80.12 
ดานบริการ 3.97 79.49 

 
 จากตาราง 5.1 พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดานปกครง ดานกิจกรรม
และดานบริการ ปการศึกษา 2554 อยูในระดับมาก 
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ตาราง 5.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2554  

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP การจัดการเรียนการสอน 
X  รอยละ X  รอยละ 

วิชาการ 4.06 81.30 4.02 80.45 
ปกครอง 4.18 83.53 4.08 81.64 
กิจกรรม 4.17 83.36 4.07 81.34 
บริการ 4.09 81.82 3.93 78.52 

 

 จากตาราง 5.2 พบวา 
 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 

ตาราง 5.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2554  

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP การจัดการเรียนการสอน 
X  รอยละ X  รอยละ 

วิชาการ 3.94 78.81 3.76 75.24 
ปกครอง 4.07 81.43 3.98 79.67 
กิจกรรม 4.01 80.27 3.96 79.14 
บริการ 4.01 80.16 3.81 76.16 

 

 จากตาราง 5.3 พบวา 
 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ           
ปการศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก  
  
ตาราง 5.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
ความพึงพอใจ 

การจัดการเรียน
การสอน คร ู นักเรียน

MLP 
นักเรียน 

EP 
ผูปกครอง 

MLP 
ผูปกครอง 

EP 
ภาพรวม 

ดานวิชาการ 78.01 81.3 80.45 78.81 75.24 78.76 
ดานปกครอง 73.23 83.53 81.64 81.43 79.67 79.90 

ดานกิจกรรม 80.12 83.36 81.34 80.27 79.14 80.85 
ดานบริการ 79.49 81.82 78.52 80.16 76.16 79.23 
รวม 77.71 82.50 80.49 80.17 77.55 79.68 
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 จากตาราง 5.4 พบวา 
 ความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ           
ปการศึกษา 2554 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.68 
  
ตาราง 5.5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553 กับปการศึกษา 2554  
 

ปการศึกษา 2553   ปการศึกษา 2554 การจัดการ
เรียนการสอน X  รอยละ X  รอยละ 
ดานวิชาการ 3.60 72.05 3.90 78.01 
ดานปกครอง 3.25 65.07 3.66 73.23 
ดานกิจกรรม 3.62 72.32 4.01 80.12 
ดานบริการ 3.58 71.70 3.97 79.49 

 
 จากตาราง 5.5 พบวา 

 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ ดานปกครอง 
ดานกิจกรรม และดานบริการ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 
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เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2553  และ ปการศึกษา 2554
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ตาราง 5.6 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 กับปการศึกษา 2554  

 
โปรแกรม MLP โปรแกรม EP การจัดการเรียน

การสอน ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 
วิชาการ 3.53 

(70.53%) 
4.06 

(81.30%) 
3.51 

(70.10%) 
4.02 

(80.45%) 
ปกครอง 3.62 

(72.45%) 
4.18 

(83.53%) 
3.59 

(71.76%) 
4.08 

(81.64%) 
กิจกรรม 3.61 

(72.29%) 
4.17 

(83.36%) 
3.60 

(71.90%) 
4.07 

(81.34%) 
บริการ 3.50 

(70.00%) 
4.09 

(81.82%) 
3.42 

(68.44%) 
3.93 

(78.52%) 
 
 จากตาราง 5.6 พบวา 
  ปการศึกษา 2554 นักเรียนโปรแกรม MLP และ EP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดาน
วิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2554 
 

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 และ 2554
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รอยละ
โปรแกรม MLP
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โปรแกรม EP
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครผููสอนตอการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
 

 
 

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

ปการศึกษา 2554 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดาน
บริการ  

   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบตอตัวทานแตประการใด เน่ืองจากผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยภาพรวมเทาน้ันและจะปกปดขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
3. ขอใหทานตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 
4. เกณฑการใหคะแนน เปนดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 

 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน 
1. สังกัดระดับช้ัน   1. ประถมศึกษาปท่ี................   2. มัธยมศึกษาปท่ี................  
 
2. สังกัดกลุมสาระฯ   1. ภาษาไทย   2. คณิตศาสตร   3. วิทยาศาสตร 
    4. สังคมศึกษา   5. สุขศึกษา   6. ศิลปะ 
    7. การงานฯ และเทคโนฯ  8. ภาษาตางประเทศ  9. กิจกรรมพัฒนา (แนะแนว) 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2554 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 

คําช้ีแจง   จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานวิชาการ      
 ดานการจัดหลักสูตรและการนําไปใช      
1 การกําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน      
2 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ      
3 สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม/วิชาท่ีเรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ      
4 การจัดทําหนวยการเรียนรูโดยบูรณาการระหวางกลุมสาระฯ      
5 การสอดแทรกหรือแนวคิดของนักบุญหลุยสมารี มาบูรณาการในหลักสูตร      
 ดานการเรียนการสอน      
6 การประชุมสรางความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนการสอน      
7 ตารางสอนท่ีไดรับ      
8 การสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย      
9 การสอนซอมเสริมเพื่อแกไขขอบกพรองหรือสงเสริมความสามารถของนักเรียน      
10 การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในช้ันเรียน      
11 มีระบบการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลือแนะนําครูในการพัฒนาการเรียนการสอน      
12 การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน      
 ดานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี      

13 การสํารวจความตองการเพื่อวางแผนจัดหาสื่อการเรียนการสอน      
14 การจัดประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย      
15 ระบบการใช การจัดเก็บและการซอมแซมสื่อ      
16 การติดตามการใชสื่อของแตละกลุมสาระการเรียนรู      
17 สถานท่ีในการเก็บสื่อของแตละกลุมสาระการเรียนรู      
18 อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการใชสื่อ      
 ดานการวัดและประเมินผล      

19 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจากฝายวิชาการ      
20 การสงเสริม สนับสนุนใหครูวัดและประเมินผลดวยวิธีท่ีหลากหลาย      
21 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน      

22 การจัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทําเคร่ืองมือวัดผลตามจุดประสงคในกลุมสาระ
การเรียนรู 

     

23 การสนับสนุนใหมีการวิเคราะหขอสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน      
ขอเสนอแนะดานวิชาการ 



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
ดานปกครอง      
1 การจัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัยใหแกนักเรียน      
2 การจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบใหแกนักเรียน      
3 การจัดกิจกรรมสงเสริมความประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน      
4 การจัดและใหบริการคําแนะนําสามารถแกไขปญหาดานตางๆ ของนักเรียนได      
5 การติดตามผลนักเรียนหลังจากไดรับคําแนะนํา อบรม ตักเตือน      
6 การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน      
7 การกําหนดมาตรการลงโทษ เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน      

8 การติดตอประสานงานระหวางฝายปกครองกับหัวหนาระดับช้ันในการติดตามความ
ประพฤติของนักเรียน 

     

9 การขอความรวมมือจากผูปกครองในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน      
ขอเสนอแนะดานปกครอง 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
ดานกิจกรรม      
1 การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ      
2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เชน ชมรม      
3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของนักเรียน      

4 
การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและสามารถใชหองสมุดเพื่อเปนแหลงเรียนรู
เพิ่มเติม 

     

5 การติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      
6 การนําผลประเมินไปใชในการปรับกิจกรรม      

ขอเสนอแนะดานกิจกรรม 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
ดานบริการ      
1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน      
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ       
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน      
4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง      



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
5 การประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ      
6 การใหบริการจากงานพยาบาล      
7 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ      
8 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน      
9 การใหบริการจากงานวิชาการ      
10 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล      
11 การใหบริการจากงานการเงิน      
12 การใหบริการจากงานจัดซ้ือ      
13 การใหบริการจากงานมินิมารท      
ขอเสนอแนะดานบริการ
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 

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

 
 

 
 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
 

 
 

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

ปการศึกษา 2554 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดาน
บริการ  

   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบตอตวัทานแตประการใด เน่ืองจากผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยภาพรวมเทาน้ันและจะปกปดขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
3. ขอใหทานตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 
4. เกณฑการใหคะแนน เปนดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 

 
 

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

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

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



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2554 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

คําช้ีแจง   จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานวิชาการ      

 ดานหลักสูตร      
1 หลักสูตรการเรียนตอบสนองตอความตองการของนักเรียน      
2 เนื้อหาของแตละวิชาทันสมัย สอดคลองกับปจจุบัน      

3 สัดสวนของคาบเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม/วิชาท่ีเรียนโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อ 

     

4 การกําหนดคาบตอสาระรายวิชาตางๆ      

5 ความสอดคลองของเนื้อหาการสอนในรายวิชาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกับเนื้อหา
ในวิชาปกติ 

     

 ดานการจัดการเรียนการสอน      

6 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดใหมีความหลากหลายเชน  การทําโครงงาน 
การบูรณาการ และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ 

     

7 ความเหมาะสมของการจัดสัดสวนการสอนในแตละคาบระหวางครูไทยและครู
ตางชาติในรายวิชาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู 

     

8 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน      
9 บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน      
10 ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย      
11 จํานวนการบาน/ช้ินงานของแตละวิชา      
12 การตรวจงานและการติดตามงาน      
 ดานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

13 ครูใชสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและนาสนใจ      
14 ตําราเรียน / เอกสารประกอบการสอน      
 ดานการวัดและประเมินผล      

15 ความยุติธรรมในการใหคะแนนและเกรด      
16 การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน      

17 วิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย เชน  การทดสอบ การสังเกต  การสัมภาษณ  
การตรวจช้ินงาน เปนตน 

     

18 การแจงผลการวัดและประเมินใหนักเรียนรับทราบ      
19 การท่ีนักเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการวัดและประเมินผล      
20 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการวัดและ      



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะดานวิชาการ 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
ดานปกครอง      
1 การดูแลเอาใจใสนักเรียนของครู      
2 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจา และใจของครู       
3 การจัดอบรมนักเรียนประจําสัปดาห      
4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย       
5 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี      
6 การกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหา      

7 การติดตามประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
นักเรียน 

     

8 การท่ีโรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิด      

ขอเสนอแนะดานปกครอง 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
ดานกิจกรรม      
1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม      
2 ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัดกิจกรรม      

3 
การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสนใจแกนักเรียน
และเขารวมกิจกรรม 

     

4 
การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมท่ีนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ 

     

5 จํานวนกิจกรรมตลอดปการศึกษา      
6 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย       
7 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา       
8 การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีไทยและมารยาทไทย       
9 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน       
10 รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี / รักษาดินแดน      

11 
การจัดกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม สอดคลองกับความตองการและความถนัดของ
ผูเรียน 

     



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะดานกิจกรรม 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
ดานบริการ      
1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน      
2 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการตางๆ      
3 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน      
4 การจัดหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง      
5 การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ      
6 การใหบริการยานพาหนะ สําหรับไปทัศนศึกษา      
7 การใหบริการของหองพยาบาล      
8 การจัดบริการน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาดและเพียงพอ      
9 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย      
10 การจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ      
11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน      
12 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล      
13 การใหบริการจากงานโสตทัศนูปกรณ      
14 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ      
15 การใหบริการจากงานการเงิน      
16 การใหบริการจากงานมินิมารท      
ขอเสนอแนะดานบริการ
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
 

 
 

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

ปการศึกษา 2554 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดาน
บริการ  

   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบตอตัวทานแตประการใด เน่ืองจากผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยภาพรวมเทาน้ันและจะปกปดขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
3. ขอใหทานตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 
4. เกณฑการใหคะแนน เปนดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 

 
 

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

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

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



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2554 แบงเปนดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

 
คําช้ีแจง   จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานวิชาการ      

1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลักษณ/จุดเดน/ตลอดจนแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของโรงเรียน 

     

2 หลักสูตรท่ีใชกับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมีความสอดคลองกัน      
3 พัฒนาการของนักเรียน ดานความรูความสามารถทางวิชาการ      
4 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน       
5 ปริมาณการบานของนักเรียนในแตละวัน      
6 การบาน และช้ินงานมีความสมเหตุสมผลและมีประโยชน      
7 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมคีวามชัดเจนและสม่ําเสมอ      
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
9 ความรูความสามารถของครูผูสอน      
10 การดูแลเอาใจใสของครูผูสอน      
ขอเสนอแนะดานวิชาการ 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ดานปกครอง      
1 การท่ีนักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยและมีความประพฤติดี      
2 การท่ีนักเรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสวนรวม      
3 การท่ีนักเรียนเปนคนประหยัด มัธยัสถ ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน      
4 การท่ีนักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว      
5 การปฏิบัติตนของครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจาและใจ      
6 การยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี      
7 การท่ีโรงเรียนกําหนดวิธีแกไขปญหาและทางออกของปญหา      

8 การท่ีโรงเรียนติดตาม ประเมินผลการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
นักเรียน 

     

9 การท่ีโรงเรียนกําหนดบทลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิด      
10 การประสานความรวมมือกับครูเพื่อแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน      
ขอเสนอแนะดานปกครอง 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 



ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี ประเด็น 

5 4 3 2 1 
ดานกิจกรรม      
1 การท่ีนักเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกาย       
2 การท่ีนักเรียนรูจักกลาแสดงออกอยางสรางสรรค      
3 การท่ีนักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน      
4 จํานวนกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา      
5 กิจกรรมของโรงเรียนสนองตอความตองการและความถนัดของผูเรียน      
6 การท่ีโรงเรียนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน      

ขอเสนอแนะดานกิจกรรม 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ดานบริการ      
1 สภาพและวัสดุอุปกรณภายในหองเรียน      
2 จํานวนและสภาพหองน้ําของนักเรียน      
3 การประชาสัมพันธและสงขาวสารของโรงเรียนใหแกผูปกครอง      
4 การอํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาติดตอภาระกิจตางๆ      
5 การแจงคาใชจายเก่ียวกับการเรียนการสอนใหผูปกครองไดรับทราบ      
6 การจัดบริการน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาดและเพียงพอ      
7 การจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย      
8 การจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ      
9 การใหบริการแหลงสืบคนความรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน      
10 การใหบริการจากงานพยาบาล      
11 การใหบริการจากงานทะเบียนนักเรียน      
12 การใหบริการจากงานประชาสัมพันธ      
13 การใหบริการจากงานวัดและประเมินผล      
14 การใหบริการจากงานการเงิน      
15 การใหบริการจากงานมินิมารท      
ขอเสนอแนะดานบริการ
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 

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



 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข 
 
 

คณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
คําส่ังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ที่  16  / 2554 
         เร่ือง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา           

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

1. มิสสุกัญญา   ศิริเลิศพรรณา ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2. ม.ศุภวิชญ    ศิริผลวุฒิชัย                รองประธาน   
 3. มิสอมรพรรณ   สีสุข      อนุกรรมการ  
 4. มิสอัญชลี   แตงทรัพย     อนุกรรมการ 

5. ม.ทวีศักดิ์   แกวสังข     อนุกรรมการ  
6. มิสสุวรรณา  ทองคํา     อนุกรรมการ 
7. ม.เอกลักษณ   คลายสุบรรณ    อนุกรรมการ 
8. มิสรุงทิวา  ม่ันทอง     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
ท้ังนี้ ใหผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ 

  ส่ัง ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

 
( ภราดา ผศ.ดร.วินัย  วิริยวิทยาวงศ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรากาi 


