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แบบสอบถามผูปกครอง 
โรงเรียน.................................................................. 

 
แบบสอบถามน้ีเปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การ วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการ
ลงทุนเพื่อเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนมัธยมเพ่ือศึกษาตอ 
จึงใครขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามในการใหขอมูลตามความเปนจริง โดยท่ีคําตอบท่ี
ไดรับในคร้ังนี้จะถูกปกปดเปนความลับและจะถูกนําไปใชเพื่อการวิจัยเชิงวิชาการตอไป  
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

ผูวิจัย  นายทินวัฒน ปวีณบําเพ็ญ  รหัสนักศึกษา  501632514 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงใน [   ] และหรือกรอกขอความลงในชองวาง 
 
1. เพศ [   ]   ชาย        มีความสัมพันธกับนักเรียนเปน....................................  
                            [   ]   หญิง      มีความสัมพันธกับนักเรียนเปน.................................... 
2. อายุ............................ป 
3. ภูมิลําเนาเดิม เปนคนจังหวัด……………………… 
4. ระดับการศึกษา      [   ]   ประถมศึกษา                     [   ]   มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 
                                             [   ]  ปวส. หรือ อนุปริญญา      [   ]   ปริญญาตรี 
                                             [   ]   ปริญญาโท                        [   ]   ปริญญาเอก 
5. อาชีพ และ รายไดตอเดือนของผูเปนบิดาของนักเรียน 
                           [   ]   พอบาน                                                   มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   รับจาง หรือ พนักงานบริษัทเอกชน        มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   รับราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   ประกอบธุรกิจสวนตัว                            มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   อ่ืนๆ (ระบุ).......................................      มีรายได.............................บาท
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6. อาชีพ และ รายไดตอเดือนของผูเปนมารดาของนักเรียน 
                           [   ]   แมบาน                                                   มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   รับจาง หรือ พนักงานบริษัทเอกชน        มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   รับราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   ประกอบธุรกิจสวนตัว                            มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   อ่ืนๆ (ระบุ).......................................      มีรายได.............................บาท 
7. อาชีพ และ รายไดตอเดือนของผูเปนผูปกครองของนกัเรียน  
              (กรณท่ีีมีผูปกครองท่ีไมใชบิดามารดา) 
                           [   ]   แมบาน                                                   มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   รับจาง หรือ พนักงานบริษัทเอกชน        มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   รับราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   ประกอบธุรกิจสวนตัว                            มีรายได.............................บาท 
                           [   ]   อ่ืนๆ (ระบุ).......................................      มีรายได.............................บาท 
8. รายไดเฉล่ียของครอบครัว....................................บาท ตอเดือน 
9.           จํานวนลูกหลานหรือเด็กท่ีอยูในความปกครอง ท่ีทานตองรับภาระคาเลาเรียน และคา  
              เล้ียงดู รวม............คน 
10.         ระยะทางจากบานท่ีอยูปจจุบันถึงโรงเรียนโดยประมาณ...................กิโลเมตร 
11.         การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
                           [   ] รถรับจางรับ-สงนักเรียน         [   ] รถสองแถว/รถประจําทาง 
                           [   ] รถสวนตัว                               [   ] อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 
12.         ลูกหรือเด็กในความปกครองของทานท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนแหงนี้  
              มีจํานวน............คน 
              เปนเพศ [   ] ชาย   ศึกษาอยูช้ัน............................... 
                            [   ] หญิง ศึกษาอยูช้ัน............................... 
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ตอนท่ี2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนใหแกบุตรหลานของทาน 
กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานมีความเห็นตรงมากท่ีสุด  
 
 

ส่ิงท่ีมีผลตอทานในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนแหงนี ้
มีผล 
มาก 

มีผล 
ปานกลาง 

มีผล
นอย 

ไมมีผล 

  1. ดานผลิตภัณฑ     

1.1 โรงเรียนมีอายกุารกอต้ังท่ียาวนาน     

1.2 โรงเรียนเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป     

1.3 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐาน     

 2. ดานราคา     

2.1 คาเลาเรียนไมแพง     

2.2 ไดรับสวนลดคาเลาเรียน     

2.3 มีทุนการศึกษา / ทุนเรียนฟรี     

 3. ดานสถานท่ี / ความสะดวก     

3.1 ท่ีต้ังของโรงเรียนอยูใกลท่ีพกั / ท่ีทํางานของทาน     

3.2 ท่ีต้ังของโรงเรียนสะดวกตอการเดินทาง     

3.3 สามารถรับ-สงนักเรียนไดสะดวก     

3.4 มีบริการรับ-สงนักเรียน     

 4. ดานการสงเสริมการตลาด     

4.1 มีการประชาสัมพันธทางหนงัสือพิมพ     

4.2 มีการประชาสัมพันธทางวิทยุ / โทรทัศน     

4.3 ญาติพี่นอง / เพื่อนแนะนําใหสงบุตรหลานมาเรียน     

4.4 มีคุณครูแนะนําใหสงบุตรหลานมาเรียน     

4.5 มีผูอ่ืนแนะนําใหบุตรหลานมาเรียน     

4.6 มีบุตรหลานของญาติเขาเรียนท่ีนี่มากอน     

 5. ดานบุคลากร     

5.1 ผูบริหารเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับ     

5.2 ครูสามารถจัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ     
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ส่ิงท่ีมีผลตอทานในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนแหงนี ้
มีผล
มาก 

มีผล 
ปานกลาง 

มีผล
นอย 

ไมมีผล 

5.3 ครูเอาใจใสนกัเรียนและมีอัธยาศัยท่ีด ี     

5.4 จํานวนครูมีเพยีงพอตอการดแูลนักเรียนอยางท่ัวถึง     

5.5 จํานวนเจาหนาท่ีและนักการเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 

    

 6. ดานกระบวนการ     

6.1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีด ี     

6.2 โรงเรียนมีการสอนเนนการพัฒนาทางดานอารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา 

    

6.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสรางเสริมพิเศษ เชน กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ 

    

6.4 โรงเรียนมีการติดตาม ดูแลเอาใจใสนกัเรียนเปน
อยางด ี

    

6.5 โรงเรียนมีการเปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาล     

 7. ดานลักษณะทางกายภาพ     

7.1 หองเรียนสะอาด มีบรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู     

7.2 หองน้ําสะอาด     

7.3 มีหองสมุดเพือ่ใหนกัเรียนทําการคนควา เรียนรูดวย
ตนเอง 

    

7.4 มีหองกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะของเด็กนกัเรียน     

7.5 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย     

7.6 มีสนามกีฬา     

7.7 โรงเรียนมีเนื้อท่ีกวางขวาง     

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ........................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี3   ความคิดเห็นตอการเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของทางโรงเรียน 
กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงใน [   ] และหรือกรอกขอความลงในชองวาง 

1. หากทางโรงเรียนจะมีการขยายช้ันเรียนโดยมีการเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
เพื่อใหครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ทานมีความสนใจท่ีจะสงบุตรหลาน
ของทานเขาศึกษาตอในระดับมัธยมตอนตนท่ีโรงเรียนนีห้รือไม 

                            [   ]   สนใจ เพราะ   .............................................................................. 
                            [   ]   ไมสนใจ   เพราะ    .............................................................................. 
                            [   ]   ไมแนใจ    เพราะ   ............................................................................... 
กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานมีความเห็นตรงมากท่ีสุด  

ความคิดเห็นของทานตอการจัดการเรียนการสอนในระดบั
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

  เห็นดวย  ไมเห็น
ดวย 

1. โรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาเทาเทียมกนั 

  

2. การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนมีคาใชจาย
ใกลเคียงกับโรงเรียนรัฐบาล 

  

3. โรงเรียนเอกชนท่ีนาสนใจจะสงบุตรหลานเขาเรียนตอใน
ระดับมัธยมศึกษา ตองมีการสนับสนุนความสามารถดานใด
ดานหนึ่งของตัวนักเรียนเปนพิเศษ เชน ดาน
ภาษาตางประเทศ ดานกฬีา เปนตน 

  

4. การเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเอกชน 
สามารถใหทางเลือกในการศึกษาตอของนักเรียนไดมากกวา 
เชน ศึกษาตอในสายวิชาชีพ 

  

5. การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน มีจํานวนครู
ตอนักเรียนมากกวา ทําใหดแูลนักเรียนไดท่ัวถึงกวา 

  

6. บุคลากรครูท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน มี
ความรูความสามารถไมตางกับครูท่ีสอนในโรงเรียนรัฐบาล 

  

7. การเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเอกชน 
เปนอีกทางเลือกสําหรับเด็กนักเรียนท่ีไมตองการ
สอบแขงขันเพื่อเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล 
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______________________________________________________ 
ขอขอบพระคุณทุกทานในความรวมมือ 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ   นายทินวัฒน  ปวีณบําเพ็ญ 
 
วัน เดือน ป เกดิ  3 ตุลาคม 2527 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
   ปการศึกษา 2544 
   สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยแมโจ 
   ปการศึกษา 2549 

 


