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สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ที่มีต่อกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

************************************* 
 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 116 คน 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
  1. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น  - อนุบาล 1  จ านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.86 
    - อนุบาล 2  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ 9.48 
    - อนุบาล 3  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.07 
    - ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.55 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน   9  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.76 
    - ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34 
    - ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน   9  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.76 
    - ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.97 
    - ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.21 
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 2. เพศ   - เพศชาย   จ านวน  69 คน  คิดเป็นร้อยละ  59.48 
    - เพศหญิง   จ านวน  47 คน  คิดเป็นร้อยละ  40.52 
 

 
 

 3. วุฒิการศึกษา  - ต่ ากว่าปริญญาตรี   จ านวน  104 คน  คิดเป็นร้อยละ  89.66 
    - ปริญญาตรี       จ านวน    10 คน  คิดเป็นร้อยละ   8.62 
    - ปริญญาโท       จ านวน     1 คน   คิดเป็นร้อยละ   0.86 
    - ปริญญาเอก       จ านวน     1  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.86 
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  4. ศาสนา  - พุทธ   จ านวน  116 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
    - คริสต์   จ านวน     0 คน   คิดเป็นร้อยละ    0 
     - อิสลาม  จ านวน     0 คน   คิดเป็นร้อยละ    0 
 

 

 

 5. อาชีพ  - รับราชการ  จ านวน   3 คน   คิดเป็นร้อยละ    3.19 
    - ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน   8 คน   คิดเป็นร้อยละ    8.51 
    - รับจ้าง   จ านวน 51 คน   คิดเป็นร้อยละ   54.26 
    - ค้าขาย   จ านวน 14 คน   คิดเป็นร้อยละ   14.89 
    - อื่นๆ (รัฐวิสาหกิจ,อิสระ) จ านวน 18 คน   คิดเป็นร้อยละ  19.15 
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 6. รายได้/เดือน  - ต่ ากวา 10,000 บาท จ านวน  60 คน   คิดเป็นร้อยละ  63.83 
    - 10,000 - 20,000 บาท  จ านวน  26 คน  คิดเป็นร้อยละ   27.66 
    - 20,000 - 30,000 บาท  จ านวน   7 คน   คิดเป็นร้อยละ    7.45 
    - มากกว่า 30,000 บาท  จ านวน   1 คน  คิดเป็นร้อยละ    1.06 
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ตอนที่ 2  รายการประเมินการประชุมผู้ปกครอง 
 

ประเด็นประเมิน 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค ์
   และเป้าหมายการประชุมครัง้น้ีจาก 
   ผู้บริหารและครูประจ าชั้นได้ อย่าง 
   ชัดเจน 

40.52 50.86 7.76 0.86 0.00 4.31 0.65 มาก 

2. โรงเรียนจัดหลักสูตรและกระบวนการ 
   เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

33.62 61.21 5.17 0.00 0.00 4.28 0.56 มาก 

3. ครูประจ าชั้นและผู้ปกครองร่วมกัน 
   แลกเปลี่ยนข้อมูล และพฤติกรรม 
   นักเรียนในปกครองได้อย่างเหมาะสม 

42.24 50.86 6.90 0.00 0.00 4.35 0.61 มาก 

4. โรงเรียนจัดล าดับข้ันตอน เน้ือหา และ 
   ด าเนินการประชุมได้อย่างเหมาะสม 

31.03 62.07 6.90 0.00 0.00 4.24 0.57 มาก 

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุม 
   ผู้ปกครองมคีวามเหมาะสม 

36.21 51.72 12.07 0.00 0.00 4.24 0.65 มาก 

6. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประชุม 
   ผู้ปกครองมีบรรยากาศ และ 
   สภาพแวดล้อมเหมาะสม 

47.41 46.55 6.03 0.00 0.00 4.41 0.61 มาก 

7. ผู้ปกครองมีความประทับใจในการ 
   ให้บริการและการตอบค าถามของคร ู
   ประจ าชั้น 

43.10 52.59 3.45 0.86 0.00 4.38 0.60 มาก 

8. ผู้ปกครองมีความประทับใจในการ 

   ต้อนรับจากครูประจ าชั้น 

50.86 47.41 1.72 0.00 0.00 4.49 0.54 มาก 

9. ผู้ปกครองมีความยินดีให้ความร่วมมือ 
   และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
   ในครั้งต่อไป 

49.14 46.55 3.45 0.86 0.00 4.44 0.61 มาก 

10. ผู้ปกครองมคีวามไว้วางใจและ 
    เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของ 
    ผู้บริหาร และการจัดการเรียน    
    การสอนของครูในโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

49.14 49.14 1.72 0.00 0.00 4.47 0.54 มาก 

รวม 42.33 51.90 5.52 0.26 0.00 4.36 0.40 มาก 
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จากตาราง สรุปได้ว่า 

 โดยภาพรวม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.36 

 เม่ือพิจารณารายการประเมิน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็นการ
ประเมิน โดยอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 8 ผู้ปกครองมีความประทับใจในการต้อนรับจากครูประจ าช้ัน มีคะแนน
เฉล่ีย 4.49 รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2 ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและเช่ือมั่นในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และ
การจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนวัดเจ้ามูล มีคะแนนเฉล่ีย 4.47 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อ 4 
โรงเรียนจัดล าดับขั้นตอน เนื้อหา และด าเนินการประชุมได้อย่างเหมาะสม และ ข้อ 5 ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 1. โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรขอให้ครูแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
 2. พฤติกรรมเด็ก การไม่ส่งงาน 
 3. ดีแล้ว เย่ียม ดีทุกกรณี 
 4. ดี ทุกอย่างก าลังพอดี อาจจะมีเพิ่มภาษาอังกฤษประจ าวันบ้างก็จะดีมาก 
 5. ครูเอาใจใส่นักเรียนทุก ๆ คนเท่าเทียมกัน 
 6. เรื่องการจัดสไลด์ ควรจัดให้ชัดเจนกว่านี้ และให้ข้อมูลอย่างกระชับ กระชับเวลาและเรื่องอื่น ๆ 
 7. เน้นเรื่องการอ่านและเขียนให้มากกว่านี้ 
 8. อยากให้มีกลุ่ม line ระหว่างผู้ปกครองกับคุณครู ถ้ามีข่าวสารหรือกิจกรรมอื่น ๆ  
 9. ในการประชุมผู้ปกครอง ไม่ควรน าเด็กมาด้วย เพราะท าให้การประชุม การส่ือสารจากอาจารย์ – 
ครู ไม่ชัดเจน เพราะเด็กก่อความวุ่นวาย ยิ่งเด็กเล็กยิ่งไม่สมควรน ามาอย่างยิ่ง 
 10. คุณครูโรงเรียนวัดเจ้ามูลสอนดีมาก เด็กเข้าใจง่าย เรียนรู้ทัน 
 11. อยากให้มีสอนภาษาจีนเพิ่มเติม 
 12. ควรท าแบบประเมิน Online ควรเน้นภาษาท่ี 2 ส าหรับนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป 
ควรส่งเสริมทักษะวิชาต่าง ๆ ให้กับเด็กมากข้ึน 
 13. อยากให้มีครูสอนภาษาจีน 
 14. ควรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้ใช้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ควรท าแบบประเมิน Online เพื่อการประหยัด
งบประมาณ 
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