
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
แบบสอบถามรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 48 ชุด ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค า
บรรยาย แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับเพศและอายุ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ  
                     โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับเพศและอายุ 
  ตาราง 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวสถานภาพจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

15 
33 

31.25 
68.75 

รวม 48 100.0 
 
 จากตาราง 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.75 รองลงมา เพศชาย มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 

 
   
                  ตาราง 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวสถานภาพจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15 - 25 ปี 
26 - 35 ปี 
36 - 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

5 
21 
13 
9 

10.4 
43.75 
27.0 
18.75 

รวม 48 100.0 
 
 จากตาราง 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 26 – 35 ปี มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.75 รองลงมา ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 36 – 45 ปี มีจ านวน 13 คน คิเป็นร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุด
ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 15 – 25 ปี มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 

 
 
 



 
สรุปผลการประเมนิ 

                      สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโรงเรียน
นบพิต าวิทยา จัดท าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale)  ตามวิธีของ  ลิเคอร์ท  (Likert)  ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก   พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย  และพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนี้  
                                                              
                             ระดับความเหมาะสม                        น  าหนักคะแนน 
                    พึงพอใจมากท่ีสุด                               4.50  - 5.00 
                    พึงพอใจมาก                    3.50 – 4.49 
                    พึงพอใจปานกลาง                              2.50 – 3.49 
                    พึงพอใจน้อย                                   1.50 – 2.49 
                    พึงพอใจน้อยที่สุด                           1.00 – 1.49 
 
 ได้จัดท าแบบสอบถาม จ านวน 5 รายการ ผลการประเมิน ตามตาราง 

ที ่ รายการ N    อันดับ ผลการประเมิน 

1. ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง 48 3.9 10 พึงพอใจมาก 
2. ครูรักและเอาใจใส่นักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 48 4.0 8 พึงพอใจมาก 
3. บรรยากาศสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเหมาะสม  

น่าอยู่ 
48 4.0 8 พึงพอใจมาก 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

48 4.2 4 พึงพอใจมาก 

5. โรงเรียนจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน 
ทุกคน 

48 3.1 12 พึงพอใจปานกลาง 

6. อาคารเรียนและอาคารต่างๆแข็งแรงมั่นคง 48 4.1 6 พึงพอใจมาก 
7. เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนรับทราบ 
48 4.1 6 พึงพอใจมาก 

8. โรงเรียนได้ฝึกนักเรียนให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

48 4.2 4 พึงพอใจมาก 

9.  เมื่อมีผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาติดต่อคณะครู 
จะให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง 

48 4.4 1 พึงพอใจมาก 

10. โรงเรียนจัดให้มีครูต่างชาติเพ่ือสอนภาษาอังกฤษใช้ในการ
สื่อสาร 

48 3.2 11 พึงพอใจปานกลาง 

11. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนบพิต าวิทยา 

48 4.3 2 พึงพอใจมาก 

12. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนว
พระราชด าริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

48 4.3 2 พึงพอใจมาก 



 
 
 จากตารางที่   ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโรงเรียน
นบพิต าวิทยา ใช้ประชากรโดยวิธีการสุ่ม จ านวน 48 คน พบว่า เมื่อมีผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาติดต่อ
คณะครูจะให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง อันดับ 1  (   = 4.4)  รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนบพิต าวิทยา (   = 4.3)  และโรงเรียนสนับสนุน
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชด าริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (   = 4.3)  น้อยที่สุด คือ 
โรงเรียนจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนทุกคน  (   = 3.1)                
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


