
สรุปผลการประเมิน 

                   สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ การจัดกิจกรรม วันดินโลก วันท่ี 5 ธันวาคม ประจําป 
2561  ระหวางวันท่ี 5- 7 ธันวาคม  2561 จัดทําแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  scale)  ตามวิธีของ  
ลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  
และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดับความเหมาะสม                        น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                    3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจนอย                                   1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                           1.00 – 1.49 
 
 ไดจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 5 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

 

ท่ี รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 

1. การประชาสัมพันธกิจกรรม 40 4.2 2 พึงพอใจมาก 
2. ความเหมาะสมของกิจกรรม 40 4.18 3 พึงพอใจมาก 
3. นักเรียนมีความรูเรื่องวันดินโลก 40 4.0 5 พึงพอใจมาก 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลา 40 4.03 4 พึงพอใจมาก 
5. ความเหมาะสมของรางวัล 40 4.25 1 พึงพอใจมาก 

 
 
 จากตารางท่ี   ผลการประเมินความพึงพอใจ  การจัดกิจกรรมวันดินโลก ระหวางวันท่ี 3-7 ธันวาคม 
2561 ณ โรงเรียนนบพิตําวิทยา ใชประชากร จํานวน 40 คน โดยวิธีการสุม พบวา ความพึงพอใจความ
เหมาะสมของรางวัล อันดับ 1  (X = 4.25)  รองลงมาคือ การประชาสัมพันธกิจกรรม (X = 4.2)  และนอย
ท่ีสุด คือ นักเรียนมีความรูเรื่องวันดินโลก  (X = 4.0)                
                  

  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ควรจัดใหมีการอบรมดวย 
 2. ควรมีกิจกรรมปลูกปา รักษาดิน 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีตอโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
แบบสอบถามรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง 48 ชุด ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคํา
บรรยาย แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับเพศและอายุ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีตอ  
                     โรงเรียนนบพิตําวิทยา 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับเพศและอายุ 
  ตาราง 1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวสถานภาพจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 
หญิง 

15 
33 

31.25 
68.75 

รวม 48 100.0 
 
 จากตาราง 1.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
68.75 รองลงมา เพศชาย มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 68.75 

 

   
                  ตาราง 1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวสถานภาพจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
15 - 25 ป 
26 - 35 ป 
36 - 45 ป 

มากกวา 45 ป 

5 
21 
13 
9 

10.4 
43.75 
27.0 
18.75 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 1.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 26 – 35 ป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
43.75 รองลงมา ผูตอบแบบสอบถาม อายุ 36 – 45 ป มีจํานวน 13 คน คิเปนรอยละ 27.0 และนอยท่ีสุด
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 15 – 25 ป มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.4 

 

 

 



 

สรุปผลการประเมิน 

                      สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีตอโรงเรียน
นบพิตําวิทยา จัดทําแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  scale)  ตามวิธีของ  ลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ 
พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดับความเหมาะสม                        น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                    3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจนอย                                   1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                           1.00 – 1.49 
 
 ไดจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 5 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

ท่ี รายการ N x̄ อันดับ ผลการประเมิน 

1. ครูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนและผูปกครอง 48 3.9 10 พึงพอใจมาก 
2. ครูรักและเอาใจใสนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน 48 4.0 8 พึงพอใจมาก 
3. บรรยากาศสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนเหมาะสม  

นาอยู 
48 4.0 8 พึงพอใจมาก 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับนักเรียน 

48 4.2 4 พึงพอใจมาก 

5. โรงเรียนจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนทุก
คน 

48 3.1 12 พึงพอใจปานกลาง 

6. อาคารเรียนและอาคารตางๆแข็งแรงม่ันคง 48 4.1 6 พึงพอใจมาก 
7. เม่ือโรงเรียนมีกิจกรรมจะประชาสัมพันธใหผูปกครองและ

ชุมชนรับทราบ 
48 4.1 6 พึงพอใจมาก 

8. โรงเรียนไดฝกนักเรียนใหรูจักรับผิดชอบตอหนาท่ี และ
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

48 4.2 4 พึงพอใจมาก 

9.  เม่ือมีผูปกครองหรือผูมีสวนเก่ียวของมาติดตอคณะครูจะ
ใหการตอนรับอยางเปนกันเอง 

48 4.4 1 พึงพอใจมาก 

10. โรงเรียนจัดใหมีครูตางชาติเพ่ือสอนภาษาอังกฤษใชในการ
สื่อสาร 

48 3.2 11 พึงพอใจปานกลาง 

11. ผูปกครองมีความไววางใจและเชื่อม่ันในคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

48 4.3 2 พึงพอใจมาก 

12. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในแนว
พระราชดําริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

48 4.3 2 พึงพอใจมาก 



 
 
 จากตารางท่ี   ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีตอโรงเรียน
นบพิตําวิทยา ใชประชากรโดยวิธีการสุม จํานวน 48 คน พบวา เม่ือมีผูปกครองหรือผูมีสวนเก่ียวของมาติดตอ
คณะครูจะใหการตอนรับอยางเปนกันเอง อันดับ 1  (x̄ = 4.4)  รองลงมาคือ ผูปกครองมีความไววางใจและ
เชื่อม่ันในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนบพิตําวิทยา (x̄ = 4.3)  และโรงเรียนสนับสนุน
ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวพระราชดําริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (x̄ = 4.3)  นอยท่ีสุด คือ 
โรงเรียนจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนทุกคน  (x̄ = 3.1)                
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
การแขงขันกีฬา กรีฑา อบต.นบพิตําสัมพันธ ครั้งท่ี 6 ประจําป 2562 

ระหวางวันท่ี 17 มิถุนายน – วันท่ี 5 กรกฏาคม 2562 
ณ โรงเรียนนบพิตําวิทยา และ อบต.นบพิตํา 

........................................................ 

                      สรปุผลการประเมิน ความพึงพอใจ การแขงขันกีฬา กรีฑา อบต.นบพิตําสัมพันธ ครั้งท่ี 6 
ประจาํป 2562 ระหวางวันท่ี 17 มิถุนายน – วันท่ี 5 กรกฏาคม 2562  จัดทําแบบมาตราสวนประมาณคา  

(rating  scale)  ตามวิธีของ  ลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พึง
พอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดับความเหมาะสม                        น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                    3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจนอย                                   1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                           1.00 – 1.49 
 
 ไดจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 15 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

ท่ี รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 

1. มีการจัดประชุมวางแผน ชี้แจงในการจัดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬา กรีฑาของแตละคณะสี 

77 4.12 6 พึงพอใจมาก 

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการแขงขันกีฬาตะกรอ 
วอลเลยบอล และเปตอง 

77 4.14 5 พึงพอใจมาก 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกซอมกีฬาตะกรอ 
วอลเลยบอล และเปตอง 

77 3.77 13 พึงพอใจมาก 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแขงขันกีฬาตะกรอ 
วอลเลยบอล และเปตอง 

77 3.96 8 พึงพอใจมาก 

5. ความเหมาะสมของคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา
ตะกรอ วอลเลยบอล และเปตอง 

77 4.16 4 พึงพอใจมาก 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกซอมขบวน
พาเหรด 

77 3.57 15 พึงพอใจมาก 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกซอมกรีฑา 77 3.87 12 พึงพอใจมาก 
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกซอมเพลงเชียร 77 3.91 10 พึงพอใจมาก 
9.  ความพรอมเพรียงของนักเรียนขณะซอมเพลงเชียร 77 3.74 14 พึงพอใจมาก 

 
 
 



 
ท่ี รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 

10. ความพรอมเพรียง สวยงาม ของขบวนพาเหรด 77 3.88 11 พึงพอใจมาก 
11. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดการแขงขันกรีฑา 

ครั้งนี้ 
77 4.36 2 พึงพอใจมาก 

12. ความเหมาะสมของรางวัลการแขงขันกีฬาตะกรอ 
วอลเลยบอล เปตอง และการแขงขันกรีฑา 

77 4.05 7 พึงพอใจมาก 

13. ความพรอมเพรียงของคณะครูในการจัดกิจกรรมกีฬา 
กรีฑา ครั้งนี้ 

77 3.94 9 พึงพอใจมาก 

14. ความเหมาะสม พรอมเพรียง สวยงาม ของวงโยทวาทิต 77 4.37 1 พึงพอใจมาก 
15. หากโรงเรียนจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีกนักเรียนเห็นดวย

ระดับใด 
77 4.25 3 พึงพอใจมาก 

 
  จากตารางท่ี   ผลการประเมินความพึงพอใจ  การแขงขันกีฬา กรีฑา อบต.นบพิตําสัมพันธ 
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 17 มิถุนายน – วันท่ี 5 กรกฏาคม 2562  ณ โรงเรียนนบพิตําวิทยา 
และ อบต.นบพิตํา ใชประชากรโดยวิธีการสุม จํานวน 77 คน รายการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ จํานวน 15 
รายการ พบวา ความเหมาะสม พรอมเพรียง สวยงาม ของวงโยทวาทิต อันดับ 1 (X = 4.37)  รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดการแขงขันกรีฑา (X = 4.36)  และ นอยท่ีสุดความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการฝกซอมขบวนพาเหรด (X = 3.57)   
 
  ขอเสนอแนะ 
  1. กรรมการควรมีความพรอมกวานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 29 ประจําป 2562 

ระหวางวันท่ี 4 - 6 กันยายน  2562 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

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

                   สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ มัธยมศึกษา ครั้งท่ี 29 
ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันท่ี 4-6 กันยายน 2562 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ณ โรงเรยีน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  ไดจัดทําแบบมาตราสวนประมาณคา   (rating scale) )  ซึ่งมี 5 
ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พงึพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังน้ี  
                           
                            ระดับความเหมาะสม                             น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                                 4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                      3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                                  2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจนอย                                        1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                             1.00 – 1.49 
  
ไดจัดทาํแบบสอบถาม จาํนวน 10 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

ที่ รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 
1. มีการประชุมวางแผนฝกซอม 31 4.34 10 พึงพอใจมาก 
2. ครูไดอธิบายข้ันตอนการฝกซอมแตละกิจกรรม 31 4.2 8 พึงพอใจมาก 
3. ระยะเวลาการฝกซอมแตละกิจกรรม 31 3.8 9 พึงพอใจมาก 
4. นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถของแตละกิจกรรม 31 4.51 2 พึงพอใจมากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการแขงขัน  31 4.5 3 พึงพอใจมากที่สุด 
6. ความสะดวกในการเดินทางไปแขงขัน 31 4.6 1 พึงพอใจมากที่สุด 
7. ความพรอมเพรียงและการตรงตอเวลาในวันที่เดนิทางไป

แขงขัน 
31 4.3 5 พึงพอใจมาก 

8. ความพรอมของอุปกรณที่ใชในการแขงขัน 31 4.4 4 พึงพอใจมาก 
9. รางวัลทีน่ักเรียนไดรับ 31 4.32 6 พึงพอใจมาก 
10. หากโรงเรียนจัดกิจกรรมลักษณะนี ้นักเรียนยินดีเขารวมกับ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอีก 
31 4.31 7 พึงพอใจมาก 

 
 จากตาราง   ผลการประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ 29 
ประจําปการศึกษา 2562 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 4-6 กันยายน 2562  ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประชากรโดยวิธีการสุม จํานวน 31 คน รายการประเมินความ
พึงพอใจคร้ังนี้ จํานวน 10 รายการ พบวา ผลการประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง
ไปแขงขัน อันดับ 1 (X = 4.6)  รองลงมาคือ นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถของแตละกิจกรรม (X = 4.51)  
และ นอยที่สุดของความพึงพอใจระดับมาก คือ มีการประชุมวางแผนฝกซอม (X = 3.57)   

ขอเสนอแนะ  - 



 
 

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
การจัดกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2562 

ระหวางวันท่ี 4-6 กันยายน 2562 
เฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

จากตารางพบวาความพึงพอใจตอคุณภาพกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 29 
ประจําปการศึกษา 2562 เฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก
ท่ีสุดคือ มีการประชุมวางแผนฝกซอม, ครูไดอธิบายข้ันตอนการฝกซอมแตละกิจกรรม, นักเรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถของแตละกิจกรรม, ความเหมาะสมของสถานท่ีในการแขงขัน,  ความสะดวกในการเดินทางไป
แขงขัน, ความพรอมของอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน, รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ, หากโรงเรียนจัดกิจกรรมลักษณะนี้ 
นักเรียนยินดีเขารวมกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอีก ความพรอมเพรียงและการตรงตอเวลาในวันท่ี
เดินทางไปแขงขัน,  สวนความพึงพอใจต่ําสุดในระดับดีมาก คือ ระยะเวลาการฝกซอมแตละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

กิจกรรมการประชุมผูปกครองโรงเรียนนบพิตําวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

ณ หอประชุมนนทามิตร โรงเรียนนบพิตําวิทยา  

........................................................ 

                      สรปุผลการประเมิน ความพึงพอใจ กิจกรรมการประขุมผูปกครองโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 วันท่ี 31 ตุลาคม  จัดทําแบบสอบถาม ตามมาตราสวนประมาณคา  

(rating  scale)  ตามวิธีของ  ลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พึงพอใจ
ปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดับความเหมาะสม                         น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                             3.50 –  4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 –  3.49 
                    พึงพอใจนอย                                    1.50 –  2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                              1.00 –  1.49 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2 เก่ียวของกับนักเรียน  

 
ลําดับท่ี/
รอยละ 

บิดา มารดา ญาต ิ

1. 2 13 2 
รอยละ 11.76 76.47 11.76 

    
 
จากตาราง ผูปกครองท่ีมารวมประชุมครั้งนี้ สวนใหญเปนมารดา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 76.47 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการประชุมผูปกครอง 
 ไดจัดทําแบบสอบถามการประเมิน จํานวน 8 รายการ ผลตามตาราง 
 
ที่ รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 
1. สถานที่จดักิจกรรม 13 2.46 8 พึงพอใจนอย 
2. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม 13 3.31 7 พึงพอใจปานกลาง 
3. ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 13 4.15 4 พึงพอใจมาก 
4. การตอนรับและการใหคําแนะนาํของคณะครู 13 4.16 3 พึงพอใจมาก 
5. ประโยชนที่เกิดจากการเขารวมประชุม 13 3.62 5 พึงพอใจมาก 
6. การใหบริการของครูที่ปรึกษา 13 4.38 2 พึงพอใจมาก 
7. ความเขาใจและสาระทีไ่ดรับจากการประชุม 13 3.54 6 พึงพอใจมาก 
8. การสรางความสัมพันธระหวางครูและผูปกครอง 13 4.4 1 พึงพอใจมาก 

 
 จากตาราง   ผลการประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมการประชุมผูปกครอง คร้ังที่ 2 ประจําปการศึกษา 
2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ หอประชุมนนทามิตร โรงเรียนนบพิตําวิทยา ประชากรโดยวิธีการสุม จํานวน 13 
คน รายการประเมินความพึงพอใจคร้ังนี้ จํานวน 8 รายการ พบวา ผลการประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การ
สรางความสัมพันธระหวางครูและผูปกครอง อันดับ 1 (X = 4.4)  รองลงมาคือ การใหบริการของครูที่ปรึกษา 
 (X = 4.38)  และ นอยที่สุดของความพึงพอใจ คือ สถานที่จัดประชุม  (X = 2.46) 

 
ขอเสนอแนะ  - 

 1. ขณะประชุมอากาศรอนอบอาว ผูเขารวมประชุมประมาณ 300 คน พัดลมมีเปดเฉพาะบริเวณท่ีครู
นั่งเทานั้น 
 2. การเมืองทองถ่ินไมนาจะเขามาหาเสียงในโรงเรียน ถือเปนการฉวยโอกาส 
 3. ควรลดงาน การบาน นักเรียนจะไดมีเวลาชวยงานบานบาง 
 4. การประชุมชอบพูดเรื่องซํ้าซาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน 

                      สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจตอบรรยากาศภายในโรงเรียนนบพิตําวิทยา ไดจัดทํา
สรุป แบบมาตราสวนประมาณคา (rating  scale)  ตามวิธีของ  ลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดบัความเหมาะสม                        น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                    3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจนอย                                   1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                           1.00 – 1.49 
 
 ไดจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 10 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

ท่ี รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 

1. บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีความสะอาดและปลอดภัย 81 4.2 3 พึงพอใจมาก                   
2. มีบริเวณสําหรับพักผอนหยอนใจท่ีสะอาด รมรื่น 81 4.18 4 พึงพอใจมาก                   
3. หองเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาด อากาศถานเท 

มีแสงสวางเพียงพอ 
81 4.1 5 พึงพอใจมาก                   

4. หองเรียนและอาคารเรียนมีความแข็งแรงคงทนและ
ปลอดภัย 

81 4.5 1 พึงพอใจมากท่ีสุด                   

5. หองพยาบาลมีเวชภัณฑ และวัสดุอุปกรณเพียงพอ 81 3.7 8 พึงพอใจมาก                   
6. มีน้ําดื่ม น้ําใชสะอาดปลอดภัยและมีบริเวณเพียงพอ 81 3.4 10 พึงพอใจปานกลาง                   

7. มีหองน้ํา หองสวม เพียงพอ สะอาดและถูกสุขลักษณะ 81 3.41 9 พึงพอใจปานกลาง                  

8. โรงเรียนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดี 81 4.0 6 พึงพอใจมาก                   
9. โรงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 81 3.71 7 พึงพอใจมาก                   
10. ถนนและทางเดินเทาในบรเิวณโรงเรียนมีความสะอาด

ปลอดภัย 
81 4.4 2 พึงพอใจมาก                   

      
 
 จากตาราง   ผลการประเมินความพึงพอใจ ตอบรรยากาศภายในโรงเรียนนบพิตําวิทยา  ประชากรโดย
วิธีการสุม จํานวน 81 คน รายการประเมินความพึงพอใจคร้ังนี้ จํานวน 10 รายการ พบวา ผลการประเมินที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ หองเรียนและอาคารเรียนมีความแข็งแรงคงทนและปลอดภัย อันดับ 1 (X = 4.5)  รองลงมา

คือ ถนนและทางเดินเทาในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย อันดับ 2 (X = 4.4)  และ นอยที่สุดของความ

พึงพอใจ คือ มีน้ําดื่ม น้ําใชสะอาดปลอดภัยและมีบริเวณเพียงพอ อันดับ 10  (X = 3.4) 
 
 



 
ขอเสนอแนะ   
 1. ใหนักเรียนนําโทรศัพทมาโรงเรียนบางจะไดคลายเครียด 
 2. ติดพัดลมอาคารเรียนวิทยาศาสตรดวย 
 3. ควรดูแลเร่ืองอาหารการกินและเร่ืองน้ําดื่ม 
 4. ใหนําถังขยะมาเพิ่ม ขอยามาไวในหองพยาบาลเพิ่ม 
 5. หองพยาบาลควรมียาใหครบกวานี้ และหองน้าํควรรักษาความสะอาดดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน 

                      สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมวันครู ประจําป พ.ศ.2563 ไดจัดทํา
สรุป แบบมาตราสวนประมาณคา (rating  scale)  ตามวิธีของ  ลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดบัความเหมาะสม                        น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                    3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจนอย                                   1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                           1.00 – 1.49 
 
 ไดจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 10 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

ท่ี รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 

1. สถานท่ีจัดกิจกรรม 21 4.61 2 พึงพอใจมากท่ีสุด                   
2. รูปแบบการจัดสถานท่ีเพ่ือความเหมาะสม สวยงาม 21 4.71 1 พึงพอใจมากท่ีสุด                   
3. ความเหมาะสมชัดเจนของแสง เสียง 21 4.3 5 พึงพอใจมาก                   
4. กิจกรรมตางภายในงาน 21 3.9 9 พึงพอใจมาก                   
5. การบริการอาหารวางชวงเชา 21 4.24 7 พึงพอใจมาก                   
6. ความเหมาะสมการจัดบุคลากรตามคําสั่งโรงเรียนนบพิตํา

วิทยาท่ี 217/2562 เพ่ือรวมคิด รวมวางแผนใหงานสําเร็จ
ลุลวง 

21 3.3 10 พึงพอใจปานกลาง                   

7. การยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

21 4.1 8 พึงพอใจมาก                  

8. ความเหมาะสม/รสชาติอาหารม้ือเท่ียง 21 4.31 4 พึงพอใจมาก                   
9. ในภาพรวมการจัดกิจกรรมวันครูครั้งนี้ 21 4.4 3 พึงพอใจมาก                   
10. ความเหมาะสมของข้ันตอนและพิธีทางศาสนา 21 4.3 5 พึงพอใจมาก                   

      
 
 จากตาราง   ผลการประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมวันครู ประจําป 2563  ประชากรโดยวิธีการ
สุม จํานวน 21 คน รายการประเมินความพึงพอใจคร้ังนี้ จํานวน 10 รายการ พบวา ผลการประเมินที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือรูปแบบการจัดสถานท่ีเพ่ือความเหมาะสม สวยงาม  อันดับ 1 (X = 4.71)  รองลงมาคือ สถานท่ีจัด
กิจกรรม  อันดับ 2 (X = 4.61)  และ นอยที่สุดของความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ความเหมาะสมการจัด
บุคลากรตามคําสั่งโรงเรียนนบพิตําวิทยาท่ี 217/2562 เพ่ือรวมคิด รวมวางแผนใหงานสําเร็จลุลวง  (X = 3.3) 
 
 



ขอเสนอแนะ 
 1. หมุนเวียนในสถานท่ีจัดงานไมจําเปนตองเล็กหรือใหญเพราะแบงกิจกรรมการชวยเหลืออยูแลว 
และเปนการไปเยี่ยมโรงเรียนพ่ี โรงเรียนนองดวย 
 2. ควรเพ่ิมรางวัลในการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกครู 
 3. เนนใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางครูภายในอําเภอนบพิตําบาง 
 4. ควรมีการแสดงของนักเรียนท่ีเปนตัวแทนของนักเรียนเพ่ือบรรยากาศท่ีสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน 

                     สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง นักเรียนช้ัน ม.4/1 
โรงเรียนนบพิตําวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ไดจัดทําสรุป แบบมาตรา
สวนประมาณคา (rating  scale)  ตามวิธีของ  ลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจ
มาก   พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดบัความเหมาะสม                        น้ําหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                    3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจนอย                                   1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจนอยท่ีสุด                           1.00 – 1.49 
 
 ไดจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 7 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

ท่ี รายการ N X อันดับ ผลการประเมิน 

1. สถานท่ีจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง 5 4.61 1 พึงพอใจมากท่ีสุด                   
2. ทางโรงเรียนไดดําเนินการตามาตรการของกระทรวง

สาธารณสุขอยางเครงครัดเก่ียวกับโรคไวรสัโคโรนา 2019 
5 4.6 2 พึงพอใจมากท่ีสุด                   

3. การตอนรับและการใหคําแนะนําของคระครู 5 4.4 4 พึงพอใจมาก                   
4. ระยะเวลาของกิจกรรมพบผูอํานวยการ 5 4 7 พึงพอใจมาก                   
5. ประโยชนท่ีเกิดจากการเขารวมประชุมผูปกครอง 5 4.4 4 พึงพอใจมาก                   
6. ความเขาใจและสาระท่ีไดรับจากการประชุม 5 4.6 2 พึงพอใจมากท่ีสุด                   

7. การสรางความสัมพันธระหวางครูและผูปกครอง 5 4.4 4 พึงพอใจมาก                  

 
 จากตาราง   ผลการประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรม ประชุมผูปกครอง นักเรียนช้ัน ม.4/1 ภาค
เรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2563  วันที่ 24  มิถุนายน 2563 ประชากรโดยวิธีการสุม จํานวน 5 คน รายการ

ประเมินความพึงพอใจคร้ังนี้ จํานวน 7 รายการ พบวา ผลการประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือสถานท่ีจัด
กิจกรรมประชุมผูปกครอง   อันดับ 1 (X = 4.61)  รองลงมาคือ ทางโรงเรียนไดดําเนินการตามาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัดเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 กับ ความเขาใจและสาระท่ีไดรับจากการ
ประชุม อันดับ 2 (X = 4.6)  และ นอยที่สุดของความพึงพอใจระดับมาก คือระยะเวลาของกิจกรรมพบ
ผูอํานวยการ  (X = 4) 
 
 ขอเสนอแนะ 
       - 
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