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รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการประชุมผู้ปกครอง 
การให้บริการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โรงเร ียนมาบอำมฤตวิทยา ดำเน ินการจัดการเร ียนการสอนตั ้งแต่ระดับชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่  1                           
ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดงานประชุมผู้ปกครอง ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงทีดีขึ้น จึงได้ทำการสำรวจความ
พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ผลการสรุปเป็นดังนี้  

ตารางที่ 1 จำนวนผูป้กครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 107 77 184 23.37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 98 86 184 23.37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 72 72 144 18.29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 44 60 104 13.21 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 67 103 13.08 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 31 37 68 8.64 

รวม 388 399 787  

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 มากท่ีสุดอยู่
ในระดับร้อยละ 23.37 ผู้ปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับร้อยละ 18.29 ผู้ปกครอง
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับร้อยละ 13.21 ผู้ปกครองของนักเรียนระดับช้ัน 5 อยู่ในระดับ
ร้อยละ 13.08 และผู้ปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับร้อยละ 8.64 

 

 

 



ตารางที่ ๒ ความเก่ียวข้องกับนักเรียน 

ความเก่ียวข้องกับนักเรียน จำนวนนักเรียน ร้อยละ 
บิดา 211 26.81 
มารดา 362 45.99 
ตา 55 6.98 
ยาย 73 9.28 
พี่ 17 2.16 
ป้า 31 3.94 
น้า 27 3.43 
ญาติ 11 1.39 

รวม 787  

จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ประเมินมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็นมารดามากที่สุด อยู่ในระดับร้อยละ 
45.99 รองลงมา เป็นบิดา อยู่ในระดับร้อยละ 26.81 และเป็นยาย อยู่ในระดับร้อยละ 9.28 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
ระดับ ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด  5 คะแนน  
ระดับ ความพึงพอใจ  มาก   4 คะแนน   
ระดับ ความพึงพอใจ  ปานกลาง  3 คะแนน  
ระดับ ความพึงพอใจ  น้อย   2 คะแนน   
ระดับ ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด  1 คะแนน 

การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล                      
ซึ่งมีการแปลผล ตามระดับค่าเฉล่ียจากอันตรภาคช้ัน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียสูงกว่า  4.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  3.50 – 4.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า  1.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
แทน X ค่าเฉล่ียของคะแนน 



ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการประชุมผู้ปกครองประจำ              
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๕ 

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1                 
ประจำปีการศึกษา 256๕ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย ๆ 
 

(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

1. ความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง ฯ ในครั้งนี้ 

47.87 36.24 12.60 1.28 - 

2. เข้าใจนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาผู ้เร ียนและยินดีให้ความร ่วมมือในการ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

42.31 41.67 13.10 1.97 - 

3. การให้บริการคำแนะนำ และข้อมูลของครูท่ีปรึกษา 50.75 27.00 9.30 1.92 - 
4. การประชุมทำให้ท่านได้ทราบข้อมูลและพฤติกรรม
นักเรียน 

48.08 38.46 12.18 1.23 - 

๕. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง 43.44 35.90 14.74 1.92 - 
๖. ความประทับใจในการให้บริการ/ตอบคำถามจาก 
คณะครู 

42.31 40.07 17.50 1.28 - 

๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ฯ  
มีความเหมาะสม 

35.77 42.31 16.67 1.33 - 

๘. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ฯ 
ในครั้งนี้ 

47.24 38.06 15.37 1.92 - 

๙. ในการจัดการประชุมครั้งต่อไปในภาคเรียนหน้า 
คิดจะร่วมกิจกรรมอีก 

49.05 32.29 10.90 1.28 - 

ค่าเฉลี่ย 45.20 36.89 16.40 1.57 - 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา 256๕ การให้บริการคำแนะนำและข้อมูลของครูท่ีปรึกษา มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด อยู่ในระดับ
ร้อยละ 50.75 รองลงมา การจัดการประชุมครั้งต่อไปในภาคเรียนหน้าคิดจะร่วมกิจกรรมอีก อยู่ในระดับร้อยละ 
49.05 และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองฯมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   
อยู่ในระดับร้อยละ 35.77 

 



รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการประชุมผู้ปกครอง 
การให้บริการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
◻ ชาย 
◻ หญิง 

๒. ผู้ปกครองของนักเรียนช้ัน 
◻ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
◻ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
◻ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
◻ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
◻ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
◻ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

๓. มีความเกี่ยวข้องเป็น 
◻ บิดา    ◻ มารดา   ◻ ตา 
◻ ยาย    ◻ พี่    ◻ ป้า 
◻ น้า    ◻ ญาติ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการประชุมผู ้ปกครองประจำ               
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๕ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย ๆ 
 

(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

1. ความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง ฯ ในครั้งนี้ 

     

2. เข้าใจนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาผู ้เร ียนและยินดีให้ความร ่วมมือในการ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

     



ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย ๆ 
 

(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

3. การให้บริการคำแนะนำ และข้อมูลของครูท่ีปรึกษา      
4. การประชุมทำให้ท่านได้ทราบข้อมูลและพฤติกรรม
นักเรียน 

     

๕. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง      
๖. ความประทับใจในการให้บริการ/ตอบคำถามจาก 
คณะครู 

     

๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ฯ  
มีความเหมาะสม 

     

๘. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ฯ 
ในครั้งนี้ 

     

๙. ในการจัดการประชุมครั้งต่อไปในภาคเรียนหน้า 
คิดจะร่วมกิจกรรมอีก 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ปัญหา  

1. ...............................................................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะ  

1. ...............................................................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................................................  

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 

 


