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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

********************************************** 
  
 ตามท่ีกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนสายน  าทิพย์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 136 คน 
สรุปผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละระดับชั น และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถสรุปข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ้าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 36 26.47 
หญิง 100 73.53 
รวม 136 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.53 และเพศชาย มีจ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 26.47 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ้าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 5 3.68 
20 – 29 ปี 21 15.44 
30 – 39 ปี 68 50.00 
40 ปี ขึ นไป 42 30.88 

รวม 136 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 อายุ 40 ปี ขึ นไป มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88 อายุ 20 – 29 ปี มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.44 อายุ และอายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ตามล าดับ 



ตารางท่ี 3 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ้าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 69 50.74 

ปริญญาตรี 65 47.79 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 1.47 

รวม 136 100.00 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.74 การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 47.79 และการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ้าแนกตามผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละระดับชั น 
 

ผู้ปกครองของนักเรียน จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ชั นอนุบาล 37 27.21 

ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 86 63.24 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 2 4 2.94 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 3 2.21 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 2 1.47 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 2 1.47 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 2 1.47 

รวม 136 100.00 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1  
มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 63.24 ชั นอนุบาล มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.21 ชั นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.47 ตามล าดับ  
 
  



ตารางที่ 5 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ้าแนกตามช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ้านวน (คน) ร้อยละ 
โปสเตอร์/เอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 14 10.29 

สอบถามโรงเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 30 22.06 
โรงเรียนที่บุตรหลานก าลังศึกษาอยู่ 49 36.03 
เว็บไซต์/เพจ/เฟซบุคของโรงเรียน 43 31.62 

รวม 136 100.00 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 ตามโรงเรียนที่บุตรหลานก าลังศึกษาอยู่ มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.03 เว็บไซต์/เพจ/เฟซบุค
ของโรงเรียน มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.62 สอบถามโรงเรียนผ่านทางโทรศัพท์ มีจ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.06 และโปสเตอร์/เอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 
ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 เป็นการสรุปผลความพึงพอใจต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของผู้รับบริการโดยจ าแนก
ตามความคิดเห็นทั งหมด 10 ข้อ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 136 คน  และสามารถสรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ ดังตาราง 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ความคิดเห็น x S.D. แปลผล 
1. การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในการด าเนินการรับนักเรียน 4.41 0.65 มาก 
2. การประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 4.38 0.64 มาก 
3. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนมีความเหมาะสม 4.34 0.79 มาก 
4. กระบวนการหรือขั นตอนการรับสมัครมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.51 0.69 มากที่สุด 
5. ช่องทางในการรับข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา   

2564 มีความเหมาะสม 
4.39 0.72 มาก 

6. สถานที่ในการรับสมัครนักเรียนมีความเหมาะสม 4.54 0.67 มากที่สุด 
7. การให้ค าแนะน าและการบริการของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความ 

เหมาะสม 
4.51 0.70 มากที่สุด 

8. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 
มีความเหมาะสม 

4.55 0.59 มากที่สุด 

9. ระยะเวลาในการด าเนินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 4.49 0.69 มาก 
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564  4.54 0.69 มากที่สุด 

ผลการวัดความพึงพอใจโดยรวม 4.46 0.69 มาก 



 
 หมายเหตุ  สามารถแปลความหมายของความพึงพอใจได้ดังนี  
   คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
   คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
   คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
   คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.46 แสดงว่า ความพึงพอใจต่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับมาก  
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1. โอนช าระค่าบ ารุงการศึกษาผ่านทางโทรศัพท์  
 2. การรับสมัครนักเรียน ควรจัดอยู่ในสถานที่ท่ีไม่มีเสียงรบกวน  
  



ภาพกิจกรรม 
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
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