
ผลการวิจัยสถานศึกษา “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา” 
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ปีการศึกษา 2558 

ด้านวิชาการ 

ที ่ ด้านวิชาการ  
ความพึงพอใจ 

X  ร้อยละ 

1 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สนองตอบ
ต่อบริบทของท้องถิ่น 

3.96 79.20 

2 โรงเรียนจัดให้มีการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตร และตามมาตรฐานการ
ทดสอบระดับชาติ 

4.06 81.20 

3 โรงเรียนพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 4.05 81.00 

4 โรงเรียนส่งเสริมทักษะของนักเรียนในด้านภาษา การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

4.13 82.60 

5 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน 

4.05 81.00 

6 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ศักยภาพและกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 

4.00 79.80 

7 โรงเรียนมีครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.03 80.60 

8 โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนต่อผู้ปกครองที่ชัดเจนและ
สม่่าเสมอ 

4.04 80.80 

เฉลี่ย 4.04 80.75 

ด้านกิจการนักเรียน    

ที ่ ด้านกิจการนักเรียน 
ความพึงพอใจ 

X  ร้อยละ 

1 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการวางแผนการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจ และความถนัด เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการท่างานด้วยตนเองและท่างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.05 81.00 

2 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนดูแลสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดี และออกก่าลังกาย 4.08 81.60 

3 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านสุนทรียศาสตร์ การส่งเสริมประชาธิปไตย การรณรงค์ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด ฯลฯ เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 

อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4.11 82.20 

เฉลี่ย 4.08 81.60 

 
 
 



ด้านบุคลากร 

ที ่ ด้านบุคลากร  
ความพึงพอใจ 

X  ร้อยละ 
1 โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก่าลังคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้

เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียน 

4.00 80.00 

2 โรงเรียนด่าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพ่ือพัฒนา
ด้านการศึกษา 

3.99 79.80 

3 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
มีการสร้างขวัญและก่าลังใจ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.98 79.60 

4 โรงเรียนจัดให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หน้าที่ และ
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

3.98 79.60 

เฉลี่ย 3.99 79.70 

ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอภิบาล 

ที ่ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอภิบาล 
ความพึงพอใจ 

X  ร้อยละ 

1 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรม (รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ มี
ภูมิคุ้มกัน) จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

4.23 84.60 

2 โรงเรียนส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน  (คุณธรรมน่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม) 

4.15 83.00 

3 โรงเรียนส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

ของโรงเรียน (วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม) 

4.15 83.00 

4 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับการด่าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   มีคุณธรรม มีความรู้ เพื่อน่าไปสู่ความ
สมดุลในด้านต่าง ๆ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.12 82.40 

5 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และใช้จ่าย
อย่างประหยัด 

4.10 82.00 

6 โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตอาสา และช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

4.09 81.80 

7 โรงเรียนมีการติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือ 
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

4.00 80.00 

8 โรงเรียนจัดบุคลากรในการให้ค่าปรึกษา แนะน่า แนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 

3.97 79.40 

เฉลี่ย 4.10 82.03 
 
 



ด้านบริหารทั่วไป 

ที ่ ด้านบริหารทั่วไป 
ความพึงพอใจ 

X  ร้อยละ 

1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม 4.27 85.40 

2 โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ 

4.16 83.20 

3 โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีการ
ให้บริการด้านสถานที่ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน 

4.14 82.80 

4 โรงเรียนได้พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย 4.07 81.40 

5 โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจร ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

4.12 82.40 

6 โรงเรียนมีการประสานงาน-ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ในการสนับสนุน
การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4.07 81.40 

เฉลี่ย 4.14 82.77 

ด้านธุรการและการเงิน 

ที ่ ด้านธุรการและการเงิน 
ความพึงพอใจ 

X  ร้อยละ 

1 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานธุรการ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว 
ประหยัด และคุ้มค่า  

4.00 80.00 

2 ธุรการของโรงเรียนมีการให้บริการ อ่านวยความสะดวก และให้ข้อมูล 

ที่ชัดเจน 

4.02 80.40 

3 โรงเรียนจัดท่าข้อมูลนักเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศจากทะเบียนบ้าน
นักเรียน และน่าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.05 81.00 

4 โรงเรียนก่าหนดแผนการรับนักเรียนและด่าเนินการตามแผน โดย
ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.02 80.40 

เฉลี่ย 4.02 80.45 
สรุปความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านวิชาการ 4.04 80.75 มาก 

2.  ด้านกิจการนักเรียน 4.08 81.60 มาก 

3.  ด้านบุคลากร 3.99 79.70 มาก 

4.  ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอภิบาล 4.10 82.03 มาก 

5.  ด้านบริหารทั่วไป 4.14 82.77 มาก 

6.  ด้านธุรการและการเงิน 4.02 80.45 มาก 

รวม 4.06 81.22 มาก 

 


