
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง 
โรงเรียนเมืองเชลียง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

--------------------------------------------------------------------- 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 22 14.20 
หญิง 133 85.80 

 

 จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 155 คน  สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8  ที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 6 3.90 
21 - 30 ปี 3 1.90 
31 - 40 ปี 52 33.50 
41 - 50 ปี 64 41.30 
51 - 60 ปี 22 14.20 
61 ปีขึ้นไป 8 5.20 

 

 จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 155 คน  สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้ปกครอง อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาเป็นผู้ปกครอง อายุ 31 - 40 ปี  
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50  และน้อยที่สุด ผู้ปกครอง อายุ 21 - 30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.90 
 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา  42 27.10 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 31 20.00 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 49 31.60 



ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
อนุปริญญา / เทียบเท่า 12 7.70 

ปริญญาตรี 20 12.90 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.60 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 155 คน  สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้ปกครองการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60  รองลงมาเป็น
ผู้ปกครองการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 และน้อยที่สุด ผู้ปกครอง สูง
กว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 
 

ตารางท่ี 4  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 5 3.20 
ค้าขาย 30 19.40 
รับจ้าง 39 25.20 

เกษตรกร 52 33.50 
อ่ืนๆ 29 18.70 

 

 จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 155 คน  สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร  จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 และน้อยที่สุด ประกอบอาชีพรับราชการ  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม 
 

การค านวณหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแบบประเมิน 
การวิเคราะห์ข้อมูลของภาพรวมของความพึงพอใจในแบบประเมิน สรุปภาพรวมความพึงพอใจโดยให้

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5  แสดงผลการค านวณค่าความพึงพอใจ  
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.  ความเหมาะสมของวัน - เวลา – สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
     ประชุมในครั้งนี้ 

4.02 0.85 มาก 

2.  การต้อนรับและการให้ค าแนะน าของคณะครู จากการประชุม      
     ในครั้งนี้ 

4.20 0.82 มาก 

3.  การอ านวยความสะดวกสถานที่ในการจอดยานพาหนะ 4.20 0.85 มาก 
4.  ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและเชื่อม่ันในการบริหารจัดการของ 
     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง 

4.23 0.75 มาก 

5.  ท่านมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือต่องานสมาคม 
     ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง 

4.28 0.73 มาก 

6.  สมาคมผู้ปกครองและครู เปิดโอกาสให้ท่านได้แลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น 

4.12 0.91 มาก 

7.  ท่านได้รับประโยชน์และสาระความรู้ จากการประชุมในครั้งนี้ 4.17 0.82 มาก 
8.  ล าดับขั้นตอนการจัดการประชุมในครั้งนี้มีความเหมาะสม 4.19 0.82 มาก 
9.  ความพร้อมใช้ของโสตทัศนูปกรณ์ ของการประชุมในครั้งนี้ 4.08 0.81 มาก 
10.  ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุมในครั้งนี้ 4.26 0.73 มาก 

รวม 
4.18 0.66 มาก 

ร้อยละ  83.60 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
ส าหรับการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.28 – 4.02  ซึ่งสามารถเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ 1  ท่านมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือต่องานสมาคมผู้ปกครองและครู 
             โรงเรียนเมืองเชลียง  (ค่าเฉลี่ย = 4.28) 
ล าดับที่ 2  ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุมในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย = 4.26) 
ล าดับที่ 3  ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของสมาคมผู้ปกครองและครู 

    โรงเรียนเมืองเชลียง  (ค่าเฉลี่ย = 4.23) 
ล าดับที่ 4  การต้อนรับและการให้ค าแนะน าของคณะครู จากการประชุมในครั้งนี้  และ  
          การอ านวยความสะดวกสถานที่ในการจอดยานพาหนะ (ค่าเฉลี่ย= 4.20) 
ล าดับที่ 5  ล าดับขั้นตอนการจัดการประชุมในครั้งนี้มีความเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย = 4.19) 
ล าดับที่ 6  ท่านได้รับประโยชน์และสาระความรู้ จากการประชุมในครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย = 4.17) 
ล าดับที่ 7  สมาคมผู้ปกครองและครู เปิดโอกาสให้ท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (ค่าเฉลี่ย = 4.12) 



ล าดับที่ 8  ความพร้อมใช้ของโสตทัศนูปกรณ์ ของการประชุมในครั้งนี้  (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 
ล าดับที่ 9  ความเหมาะสมของวัน - เวลา – สถานที่ในการจัดกิจกรรมประชุมในครั้งนี้   
          (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะความพึงพอใจ 

- อยากพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
- ควรมีเรื่องแนวทางการเรียนการสอน กฎระเบียบโรงเรียน และพูดเรื่องเอกสารที่แจก  ลดการพูดเรื่อง

ประวัติส่วนตัวของคนมาพูดควรเป็นเรื่องเก่ียวกับโรงเรียนกับนักเรียนมากกว่า และห้องน้ าสกปรก
มาก 

- ควรมีพัดลมมากกว่านี้ นั่งประชุมร้อนมาก 
- ควรมีเวลาให้ผู้ปกครองพบที่ปรึกษา 
- มีประโยชน์มากครับ 
- ควรปรับเปลี่ยนเวลาเพราะอากาศร้อนมาก 
- ควรจะกระชับเวลาให้กะทัดรัดและเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหา ที่ประชุมเลย เพราะบางทีก็อ้อม

เนื้อหามากเกินไป ไม่ตรงประเด็น และควรจะมีการจัดสถานที่ให้ผู้ปกครองให้เพียงพอ สถานที่ไม่
เหมาะแก่การประชุม อากาศร้อน เอกสารการชี้แจงไม่ชัดเจน 

- อยากให้มีการจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ  เพ่ือเป็นการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ               
จากการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง 

- อากาศตอนสายๆ  ออกเท่ียงเริ่มร้อน 
- ดีมากค่ะ 
- อยากให้พัฒนาเด็กๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


