
แบบประเมนิความพงึพอใจ “การด าเนินการกิจกรรมประชมุผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ”  
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 

วันที่ 3 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้ใช้ส าหรับส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี ้เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลโครงการ และน าไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานครั้งต่อไป 
  2. โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานทั่วไป 
 สถานภาพผู้ปกครองนักเรียน       ม.ต้น    ม.ปลาย 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ปกีารศึกษา 2562 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการเตรียมการ (Plan)      
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุม       
2. ความเหมาะสมของวัน เวลา สถานที ่ 
   ในการพบผูป้กครอง 

     

ด้านการด าเนนิการ (Do)      
3. การรับรายงานตัว      
4. พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลการเรียนดี      
5. การรายงานความก้าวหน้าการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการ 

     

6. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหาร ฝ่ายต่างๆ      
7. การจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การ
เรียน 

     

8. ความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งผลการเรียนนกัเรียน(ปพ.6)      
ด้านการตรวจสอบ (Check) 
9. เอกสารที่แจกมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 

     

10. ความเข้าใจ และสาระทีไ่ด้รับจากการประชุม      
11. ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าร่วมประชุม      
ด้านการประเมินผล (Action) 
12. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม 

     

13. ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา      
14.บรรยากาศ การแลกเปลีย่นในการประชุม      
15.ความพึงพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 



สรุปผลการประเมิน 
การด าเนินการกิจกรรมประชมุผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปกีารศึกษา 2562 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองและนกัเรียน 
                     2. เพื่อทราบผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อย 
          เพียงใด 

 3. เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมอื่นที่จะจัดในปีต่อๆ ไป 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรยีนจ านวน 2,077 คน และผู้ปกครอง จ านวน 1,932 คน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีข้อมูลในการวางแผนการจัดโครงการในปีต่อ ๆ ไป 
 
วิธีด าเนนิการ 
 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มีขั้นตอนดังนี ้
 1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามความพึง
พอใจ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนที่ 2 ข้อมลูความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด (opened - end) 
 2. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมลูเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency 
distribution) 
 ตอนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นของการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย่เลขคณิต 
(mean) 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 3. การแปลผลข้อมูล 
 ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้
 4.21 – 5.00   หมายถึง  พึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ มาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ น้อย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
 



 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่   1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวน 269 คน เป็นนักเรียน จ านวน 198 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.80  และผู้ปกครอง จ านวน  
177  คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ตาราง  แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 
 

รายการ X  S.D. ระดับการประเมิน 
   

ด้านการเตรียมการ (Plan)    
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุม  4.29 0.72 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของวัน เวลา สถานที ่ในการพบ
ผู้ปกครอง 4.18 0.73 

มาก 

ด้านการด าเนนิการ (Do)    
3. การรับรายงานตัว 4.33 0.69 มากที่สุด 
4. พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 4.27 0.73 มากที่สุด 
5. การรายงานความก้าวหน้าการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการ 

4.58 
 

0.55 
 

มากที่สุด 

6. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหาร ฝ่ายต่างๆ 4.35 0.61 มากที่สุด 
7. การจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์การเรียน 

4.34 
 

0.64 
 

มากที่สุด 
 

8. ความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งผลการเรียนนกัเรียน (ปพ.6) 4.28 0.66 มากที่สุด 

ด้านการตรวจสอบ (Check) 
9. เอกสารที่แจกมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 4.45 0.66 

 
มากที่สุด 

10. ความเข้าใจ และสาระทีไ่ด้รับจากการประชุม 4.32 0.69 มากที่สุด 
11. ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าร่วมประชุม 4.36 0.64 มากที่สุด 
ด้านการประเมินผล (Action) 
12. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม 4.11 0.80 

 
มาก 

13. ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 4.20 0.69 มากที่สุด 
14. บรรยากาศ การแลกเปลี่ยนในการประชมุ 4.16 0.80 มาก 
15. ความพึงพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม 4.36 0.75 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.78 มากที่สดุ 
 จากตารางค่าเฉลี่ยเลขคณิตความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลดังนี้ ในการ
พิจารณาภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X  = 4.29, S.D. = 0.78) โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การรายงานความก้าวหน้าการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ 
 (X  = 4.58, S.D. = 0.55) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือเอกสารที่แจกมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  (X  = 4.36, 
S.D. = 0.75) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และรายการที่ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม 
(X  = 4.11, S.D. = 0.80)  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  



แบบประเมนิความพงึพอใจ “การด าเนินการกิจกรรมประชมุผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ”  
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 

วันที่ 20 – 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้ใช้ส าหรับส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี ้เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลโครงการ และน าไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานครั้งต่อไป 
  2. โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานทั่วไป 
 สถานภาพผู้ปกครองนักเรียน       ม.ต้น    ม.ปลาย    
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ปกีารศึกษา 2562 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการเตรียมการ (Plan)      
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุม      
2. ความเหมาะสมของวัน เวลา สถานที ่
ในการพบผู้ปกครอง 

     

ด้านการด าเนนิการ (Do)      
3. มีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ให้ผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเขา้ท า
กิจกรรมต่างๆ 

     

4. มีการก าหนดให้ผู้มาติดต่อทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย 

     

5. พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลการเรียนดี      
6. การรายงานความก้าวหน้าการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการ 

     

7. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหาร ฝ่ายต่างๆ      
8. การจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การ
เรียน 

     

9. ความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งผลการเรียนนกัเรียน(ปพ.6)      
ด้านการตรวจสอบ (Check) 
10. เอกสารทีแ่จกมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 

     

11. ความเข้าใจ และสาระทีไ่ด้รับจากการประชุม      
12. ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าร่วมประชุม      
ด้านการประเมินผล (Action) 
13. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม 

     

14. ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา      
15. บรรยากาศ การแลกเปลี่ยนในการประชุม      
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................... 



สรุปผลการประเมิน 
การด าเนินการกิจกรรมประชมุผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ประจ าภาคเรยีนที ่2 ปกีารศึกษา 2562 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองและนกัเรียน 
                     2. เพื่อทราบผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อย 
          เพียงใด 

 3. เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมอื่นที่จะจัดในปีต่อๆ ไป 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้แก่ นักเรยีนจ านวน 2,077 คน และผู้ปกครอง จ านวน 1,932 คน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีข้อมูลในการวางแผนการจัดโครงการในปีต่อ ๆ ไป 
 
วิธีด าเนนิการ 
 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มีขั้นตอนดังนี ้
 1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความพึง
พอใจ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนที่ 2 ข้อมลูความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด (opened - end) 
 2. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมลูเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency 
distribution) 
 ตอนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นของการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(mean) 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 3. การแปลผลข้อมูล 
 ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้
 4.21 – 5.00   หมายถึง  พึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ มาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ น้อย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  พึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
 



 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่   1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากจ านวนทั้งหมด 400 คน ได้รับคืนจ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88 เป็นผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 181 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.42  และผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  171  คน คิดเป็นร้อยละ 48.58 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ตาราง  แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 
 

รายการ X  S.D. ระดับการประเมิน 
ด้านการเตรียมการ (Plan)    
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุม  4.06 0.60 มาก 
2. ความเหมาะสมของวัน เวลา สถานที ่ 
   ในการพบผูป้กครอง 

4.08 0.57 มาก 

ด้านการด าเนนิการ (Do)    
3. มีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ให้ผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าท า
กิจกรรมต่างๆ 

4.03 0.33 มาก 

4. มีการก าหนดให้ผู้มาติดต่อทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า 
หรือหน้ากากอนามัย 

4.05 0.26 มาก 

5. พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 4.05 0.28 มาก 
6. การรายงานความก้าวหน้าการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการ 

4.05 0.35 มาก 

7. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบรหิาร ฝ่ายต่างๆ 4.19 0.49 มาก 
8. การจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์การเรียน 

4.05 0.43 มาก 

9. ความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งผลการเรียนนกัเรียน(ปพ.6) 4.28 0.56 มากที่สุด 
ด้านการตรวจสอบ (Check) 
10. เอกสารทีแ่จกมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 

 
3.99 

 
0.30 

 
มาก 

11. ความเข้าใจ และสาระทีไ่ด้รับจากการประชุม 4.01 0.28 มาก 
12. ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าร่วมประชุม 4.02 0.37 มาก 
ด้านการประเมินผล (Action) 
13. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม 

 
4.08 

 
0.44 

 
มาก 

14. ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 3.97 0.41 มาก 
15. บรรยากาศ การแลกเปลี่ยนในการประชุม 3.94 0.40 มาก 

รวม 4.06 0.40 มาก 
  

จากตารางค่าเฉลี่ยเลขคณิตความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลดังนี้ ในการ
พิจารณาภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  (X  = 4.06, S.D. = 0.40) โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งผลการเรียนนักเรียน(ปพ.6) (X  = 4.28, S.D. = 



0.56) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหาร ฝ่ายต่างๆ  (X  = 4.19, S.D. = 0.49) ซึ่งอยู่
ในระดับมาก และรายการทีค่วามพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ด คือ บรรยากาศ การแลกเปลี่ยนในการประชุม (X  = 3.94, 
S.D. = 0.40)  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่มตี่อการจดักิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 

1. การไว้ทรงผมนักเรียน นักเรยีนชายควรคงไว้ทรงผมไว้ตามเดิม เพราะนักเรียนชายไม่สามารถเก็บผมให้เรียบร้อย
ได้ ไว้ผมยาวดูไม่เรียบร้อยเท่านักเรียนผู้หญิง 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเกิดความล่าช้าในการจัดกิจกรรม ท าให้ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ผู้ปกครองไม่ทราบก าหนดการล่วงหน้า ติดต่อ ที่ปรึกษายาก ไม่มีไลน์ครูประจ าช้ัน เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ หรือผู้ปกครองบางท่านไม่ได้รับข่าวสารที่แจ้งจากทางโรงเรียน เนื่องด้วยไม่มีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสห์รืออินเทอร์เน็ต 


