
เอกสารหมายเลข : 06 หน้า: 1  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ผลการประเมินกิจกรรมพันธสัญญา  ประจําปีการศึกษา 2554 
วันอาทิตย์ที่   29  พฤษภาคม 2554 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2554 

ณ หอ้งประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  ศูนยป์ระชุมนานาชาติเอ็มเพรส   โรงแรมดิเอ็มเพรส 
***************************************************** 

 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกับ  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย   จัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจําปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพันธสัญญาของ
ทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน ให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงนโยบายและการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน โดยแบ่งการจัดกิจกรรมพันธสัญญาเป็น 2 รอบ คือรอบที่ 1 ชั้น ป.1 - 3 ในวันอาทิตย์ที่ 29 
พฤษภาคม 2554 และรอบที่ 2 ชั้น ป.4 - 6 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมเอ็ม
เพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส   โรงแรมดิเอ็มเพรส 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจึงได้
ดําเนินการเก็บแบบประเมินโดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ตอบ
แบบประเมิน จํานวน   1,661 คน ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจําปีการศึกษา 2554 
มีดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
ตารางที่ 1 เพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 594 35.76 
หญิง 1,056 63.58 
ไม่ระบุ 11 0.66 

รวม 1,661 100.00 
 

จากตารางที่  1  กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิงโดยมี จํานวน 1,056 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.58 และ เพศชาย จํานวน 594 คน คิดเป็นร้อยละ 35.76 โดยมีผู้ที่ไม่ระบุในส่วน
นี้ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 
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หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

2. อายุ 
ตารางที่ 2 อายุ 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต่ํากว่า 30 ปี 48 2.89 
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี 798 48.04 
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 696 41.90 
อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 81 4.88 
ไม่ระบุ 38 2.29 

รวม 1,661 100.00 
อายุเฉลี่ย 40.79 ปี 

 
จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินมีอายุเฉลี่ยประมาณ 41  ป ี โดย

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 798  คน คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมา ได้แก่  อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 696 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 , อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.88,  ต่ํากว่า 30 ปี จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ  2.89 โดยมีผู้ที่ไม่ระบุ จํานวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ  2.29 ตามลําดับ 
 
3. ระดับชั้นของบุตรหลาน 
ตารางที่  3  ระดับชั้นของบุตรหลาน 

ระดับชั้น จํานวน (คน) ร้อยละ 
1         350        21.07  
2         309        18.60  
3         283        17.04  
4         260        15.65  
5         226        13.61  
6         233        14.03  

รวม       1,661      100.00  
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จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีจํานวน 350 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.07 รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จํานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 283 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.04 ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65 ,ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 14.03 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 
226 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61 ตามลําดับ  
 

4. อาชีพ 
ตารางที่  4  อาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 5 0.30 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 631 37.99 
รับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท 339 20.41 
รัฐวิสาหกิจ 68 4.09 
รับราชการ 433 26.07 
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน 160 9.63 
อื่นๆ คือ  

• รับราชการและมีธุรกิจส่วนตัว 
• นักการเมืองท้องถิ่น 
• เกษตรกรและธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
• ตัวแทนประกันชีวิต 
• ข้าราชการบํานาญ 
• ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ธุรกิจ/ค้าขาย 

และรับราชการ 
• นักศึกษาปี 6 

20 1.20 

ไม่ระบุ 5 0.30 
รวม 942 100.00 

 
จากตารางที่ 4  กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขายมากที่สุด โดยมีจํานวน  631 คน คิดเป็นร้อยละ  37.99 รองลงมา ได้แก่  รับราชการ จํานวน  
433 คน คิดเป็นร้อยละ 26.07, รับจ้าง/ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จํานวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41, 
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แม่บ้าน/พ่อบ้าน จํานวน 160คน คิดเป็นร้อยละ 9.63, รัฐวิสาหกิจ จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 4.09, 
อื่นๆ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ,  เกษตรกรจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และไม่ระบุ
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาและการพฒันาโรงเรียน 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน 
การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน ผู้วิจัย

ได้ใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์สเกล  (Likert Scale) โดยได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดตัว
แปรในแต่ละตัวดังนี้ 

-   ถ้าตอบมากที่สุด  ให้      4    คะแนน 
         -   ถ้าตอบมาก   ให้    3    คะแนน 
         -   ถ้าตอบน้อย   ให้       2    คะแนน 

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด  ให้       1    คะแนน 
ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean)   

- ค่าเฉลี่ย    3.50 – 4.00  หมายถึง  มากที่สุด 
- ค่าเฉลี่ย    2.50 – 3.49  หมายถึง  มาก 
- ค่าเฉลี่ย    1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย     
- ค่าเฉลี่ย  0.01 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 5  การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน 

รายการ Mean Std. Deviation การแปลความ ร้อยละ 

1. ปรัชญาของโรงเรียน 3.20 0.49 มาก 80.12 
2. นโยบายของโรงเรียนและฝ่ายวิชาการ 3.18 0.50 มาก 79.41 
3. นโยบายจากฝ่ายกิจการนักเรียน 3.13 0.52 มาก 78.25 
4. นโยบายเรียนฟรี  15  ปี 2.88 0.69 มาก 72.08 
5. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน 3.08 0.55 มาก 77.01 
6. ท่านทราบนโยบายและผลงานของสมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ 
2.89 0.63 มาก 72.36 

Montfort College Primary Section: www.mcp.ac.th 



เอกสารหมายเลข : 06 หน้า: 5  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

รายการ Mean Std. Deviation การแปลความ ร้อยละ 

7. ท่านทราบนโยบายและผลงานของสมาคม
ศิษย์เก่าฯ 

2.80 0.66 มาก 70.04 

ภาพรวม 3.02 0.58 มาก 75.61 
 
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาและการ

พัฒนาโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน ในระดับ มาก ( x =  3.02 / 75.61 %)  โดยเรียงลําดับในส่วนของ
รายการที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ปรัชญาของโรงเรียน ( x =  3.20 / 80.12 %) , นโยบาย
ของโรงเรียนและฝ่ายวิชาการ ( x = 3.18 / 79.41%),  นโยบายจากฝ่ายกิจการนักเรียน ( x =3.13/ 
78.25%) , กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ( x =3.08 / 77.01%), ทราบนโยบายและผลงานของ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( x = 2.89 / 72.36%),  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี ( x =   2.88 / 72.08%) 
และทราบนโยบายและผลงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ ( x = 2.80/ 70.04 %) ตามลําดับ 
 

2. ประโยชน์ที่ผู้ปกครองได้รับจากกิจกรรมพันธสัญญาครั้งนี้  
ตารางที่  6 ประโยชน์ที่ผู้ปกครองได้รับจากกิจกรรมพันธสัญญา 

ประโยชน์ที่ผู้ปกครองได้รับจากกิจกรรมพันธสัญญา 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละ 

ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

1. ทําให้ทราบระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน 1,450 13.04 87.30 
2. ทําให้ทราบเนื้อหาและหลักสูตรการสอนในแต่ละระดับชั้น 1,243 11.18 74.83 
3. ทําให้ทราบระบบการวัดและประเมินผล 1,331 11.97 80.13 
4. ทําให้ทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆของทางโรงเรียนกับผู้ปกครอง 1,267 11.39 76.28 
5. ทําให้ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น 1,254 11.27 75.50 
6. ทําให้ทราบรูปแบบการดําเนินงานของโรงเรียน สถานที่ของโรงเรียน 
ความเป็นมา แนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

1,122 10.09 67.55 

7. ได้รับทราบแนวทางและวิธีการในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับทางโรงเรียน 

1,142 10.27 68.75 
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เอกสารหมายเลข : 06 หน้า: 6  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ประโยชน์ที่ผู้ปกครองได้รับจากกิจกรรมพันธสัญญา 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละ 

ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

8. ทําให้ผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติที่มีต่อ
โรงเรียนและบุตรหลาน 

1,059 9.52 63.76 

9. ทําให้เข้าใจถึงความสําคัญในการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับทาง
โรงเรียนที่จะต้องร่วมมือกันดูแลบุตรของตนเอง 

1,225 11.01 73.75 

10. อื่น ๆ  แยกตามระดับชั้น 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

• ทราบสภาพสังคมในปัจจุบัน 
• เสนอความคิดเห็นส่วนตัว 
• ได้เสนอความคิดเห็น 
• เข้าใจมากขึ้นทุกๆด้าน 
• ดีมาก 
• ได้รู้จักผู้ปกครองอื่นๆ 
• ทราบถึงวิธีการดูแลลูกให้สามารถเติบโตอย่างมีความรู้ได้ทัดเทียมผู้อื่น 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
• ได้ทราบแนวทางของสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
• เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
• ได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
• การดูแลบุตรหลาน 
• ได้ทราบทัศนคติหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจากนายกสมาคมศิษย์เก่า 

(ท่านณรงค์ คองประเสริฐ) 
• ควรหาช่องทางบริจาคให้มากท่ีสุดเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
• ยังไม่มีเรื่องระบบสุขอนามัยในโรงเรียนแจ้งให้ทราบ ซ่ึงเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่ง 
• เป้าหมายของโรงเรียนชัดเจน 
• การฟังภราดาพูดทําให้ได้ความคิดสร้างสรรค์และนาํไปปฏิบัติปรับปรุง แก้ไข 

ให้รู้ทันทุกสถานการณ์ 
• ทราบแนวทางการพัฒนานักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

29 0.26 1.75 
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เอกสารหมายเลข : 06 หน้า: 7  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ประโยชน์ที่ผู้ปกครองได้รับจากกิจกรรมพันธสัญญา 
จํานวน 

(คําตอบ) 
ร้อยละ 

ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

• ครู- ผู้ปกครอง- นักเรียน ประสานงานกันได้ดีขึ้น 
• ทําให้ทราบพฤติกรรมและการพัฒนาการเรียนของลูก (พัฒนาการของลูก) 
• ทราบนโยบายการดําเนินงานหรือแนวทางของสมคมศิษย์เก่าและสมาคม

ผู้ปกครองในรอบป ี
• ทําให้เปลี่ยนวิธีคิดในการให้เขาดูแลตัวเองของลูกให้ดีขึ้น 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
• ขอม.สุวัชเอากิจกรรมที่เสนอลงในinternet ด้วยคะ 
• เข้าใจนโยบายในทางกว้างชัดเจนขึ้น 
• แลกเปลี่ยน พบปะ 
• ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
• เป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนแผนปรับปรุงการพัฒนาด้านการศึกษาท่ีค่อนข้าง

ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ดีต่อไปสําหรับนักเรียนในอนาคต 
• การให้ความสําคัญกับบุตรหลาน 

• การใส่ใจในการเรียนของคณะเครือเซนต์คาเบรียลท่ีมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์
ท่ีดีมาก แต่ขอให้คณะครูผู้สอนต้องใส่ใจและยึดนโยบายของโรงเรียนอย่าง
จริงจัง 

รวม 11,122 100.00  
 
จากตารางที่  6  ประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองได้รับจากกิจกรรมพันธสัญญาครั้งนี้มาก

ที่สุด คือ ทําให้ทราบระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน จํานวน 1,450 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.04 หรือร้อยละ 87.30 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ทําให้ทราบ
ระบบการวัดและประเมินผล จํานวน 1,331 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ11.97 หรือร้อยละ 80.13 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด, ทําให้ทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆของทางโรงเรียนกับผู้ปกครอง จํานวน 1,267 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ11.39 หรือร้อยละ 76.28 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, ทําให้ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น จํานวน  1,254 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.27 หรือร้อยละ 75.50 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด, ทําให้ทราบเนื้อหาและหลักสูตรการสอนในแต่ละระดับชั้น จํานวน 1,243 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ11.18 หรือร้อยละ 74.83 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, ทําให้เข้าใจถึงความสําคัญในการร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนที่จะต้องร่วมมือกันดูแลบุตรของตนเอง  จํานวน 1,225 คําตอบ คิด

Montfort College Primary Section: www.mcp.ac.th 



เอกสารหมายเลข : 06 หน้า: 8  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

เป็นร้อยละ 11.01 หรือร้อยละ 73.75 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ,ได้รับทราบแนวทางและวิธีการในการ
พัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับทางโรงเรียน จํานวน 1,142 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.27 
หรือร้อยละ 68.75 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, ทําให้ทราบรูปแบบการดําเนินงานของโรงเรียน สถานที่
ของโรงเรียน ความเป็นมา แนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จํานวน 1,122 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.09 
หรือร้อยละ 67.55 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด, ทําให้ผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ
ที่มีต่อโรงเรียนและบุตรหลาน จํานวน 1,059  คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.52 หรือร้อยละ 63.76 ของ
กลุ่มตัวอย่าง และอื่น ๆ  จํานวน 29 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.26 หรือร้อยละ 1.75 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพันธสัญญา  

การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพันธสัญญาของผู้ปกครอง ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัด
แบบ ไลเคอร์สเกล  (Likert Scale) โดยได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดตัวแปรในแต่ละ
ตัวดังนี้ 

-   ถ้าตอบดีมาก  ให้      4    คะแนน 
        -   ถ้าตอบดี   ให้    3    คะแนน 
        -   ถ้าตอบพอใช้   ให้       2    คะแนน 

-   ถ้าตอบควรปรับปรุง  ให้       1    คะแนน 
- ค่าเฉลี่ย    3.50 – 4.00  หมายถึง  ดีมาก 
- ค่าเฉลี่ย    2.50 – 3.49  หมายถึง  ดี 
- ค่าเฉลี่ย    1.50 – 2.49  หมายถงึ  พอใช้    
- ค่าเฉลี่ย 0.01 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง  

 
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพันธสัญญา 

รายการ Mean 
Std. 

Deviation 
การแปลความ ร้อยละ

1. การจัดเตรียมสถานที่ / แผนผังการจัดงาน 3.47 0.57 ดี 86.73 
2. ลําดับ ขั้นตอนของกิจกรรมในภาพรวม 3.19 0.54 ดี 79.79 
3. การออกจดหมายเชิญ และการประชาสัมพันธ์ 3.23 0.59 ดี 80.70 
4. การช้ีแจงรายละเอียด ข้อมูลข่าวสาร และสือ่ในการนําเสนอ 3.20 0.56 ดี 80.09 
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เอกสารหมายเลข : 06 หน้า: 9  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

รายการ Mean 
Std. 

Deviation 
การแปลความ ร้อยละ

5. การต้อนรับและการบริการ 3.37 0.58 ดี 84.23 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 3.02 0.67 ดี 75.59 
7. คุณภาพของเครื่องเสียง / ไมค์ / ลําโพง 3.31 0.60 ดี 82.71 
8. การมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง  3.13 0.61 ดี 78.13 
9. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.00 0.60 ดี 75.06 
10. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและครู

ประจําชั้นเรื่องการดูแลนักเรียน 
3.07 0.62 ดี 76.82 

11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 3.11 0.58 ดี 77.68 
12. อื่นๆแยกตามระดับชั้น 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

• คุณภาพของเครื่องเสียง/ไมค์/ลําโพง เบาเกินไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

• PowerPoint slide ตัวเล็ก 
• ค่าลงทะเบียน 
• สถานที่จอดรถ 
• การเปิดโอกาสให้สอบถาม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
• จอดรถ 
• การจราจร 
• ท่ีจอดรถ 
• ท่ีจอดรถและการบริหารจัดการ 
• ปัญหาเกี่ยวกับท่ีจอดรถของผู้ปกครอง 
• ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
• สถานที่จอดรถ และเวลาในการจัดกิจกรรมควรชัดเจน 
• ท่ีจอดรถ 
• ท่ีจอดรถ 
• จัดเก้าอี้ในห้องประชุมติดกันเกินไป 
• ไม่กระชับ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

1.22 0.58 ควรปรับปรุง 30.56 
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หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

รายการ Mean 
Std. 

Deviation 
การแปลความ ร้อยละ

• ควรแก้ปัญหาในท่ีจอดรถ ไม่มีสถานที่พอเพียง 
• โทรศัพท์สาธารณะในโรงเรียน 
• เปลี่ยนสถานที่ประชุมให้มีท่ีจอดรถมากขึ้น และอยากให้มีการ

จัดกิจกรรมรอบเดียวจะได้ไม่ต้องมาหลายสัปดาห์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

• สถานที่ประชุมคับแคบ 
ภาพรวม 3.03 0.59 ดี 75.67 

 
จากตารางที่ 7  กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

ในระดับดี  ( x = 3.03  / 75.67 %)  ในส่วนของรายการที่มีความพึงพอใจในระดับด ีเรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อยได้แก่  การจัดเตรียมสถานที่ / แผนผังการจัดงาน ( x = 3.47 / 86.73%), การต้อนรับ
และการบริการ ( x = 3.37 / 84.23%), คุณภาพของเครื่องเสียง / ไมค์ / ลําโพง ( x =   3.31/ 
82.71%), การออกจดหมายเชิญ และการประชาสัมพันธ์ ( x = 3.23/ 80.70 %), การชี้แจงรายละเอียด 
ข้อมูลข่าวสาร และสื่อในการนําเสนอ ( x = 3.20/ 80.09 %), ลําดับ ขั้นตอนของกิจกรรมในภาพรวม 
( x = 3.19 /79.79%),  การมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง ( x = 3.13/ 78.13 %) , การประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน ( x = 3.11/ 77.68 %), การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและครูประจํา
ชั้นเรื่องการดูแลนักเรียน ( x = 3.07/ 76.82 %) , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ( x = 3.02/ 75.59 %) และ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม( x = 3.00 / 75.06 %)ตามลําดับ 

 มีเพียงรายการอื่นๆ ที่กลุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
ควรปรับปรุง ( x = 1.22 / 30.56 %) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจราจร และที่จอดรถของ
ผู้ปกครอง 

 

ตอนที่ 4 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ในระดบัใด 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับ

การปฏิบัติและระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert  Scale  ดังต่อไปนี้ 
 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5    คะแนน 
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        -   ถ้าตอบมาก  ให้      4    คะแนน 
        -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3    คะแนน 
        -   ถ้าตอบน้อย  ให้       2    คะแนน 

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้       1    คะแนน 
โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับ

คะแนนห่างกัน 0.80 ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
ที่เป็นไปได้ คือ 1 หารด้วยจํานวนช่วงทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ระดับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด    2 0.12 
2. น้อย 6 0.36 
3. ปานกลาง 245 14.75 
4. มาก 1,068 64.30 
5. มากที่สุด          265 15.95 

ไม่ระบุ 75 4.52 
รวม 1,661 100.00 

ค่าเฉลี่ย 4.00/80.03 % มาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

 
จากตารางที่ 8 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมนี้ในระดับมาก ( x  = 4.00/ 80.03 %) 
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ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
• แจ้งกําหนดการกระชั้นชิดเวลาเกินไป 
• การออกจดหมายเชิญและการประชาสัมพันธ์กระชั้นเกินไป 
• ที่จอดรถคับแคบ 
• ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ 
• ไม่มีที่นั่งพอ 
• น่าจะมีโต๊ะเขียนในห้องประชุมด้วย 
• ปรับเวลาที่โรงแรมให้ลดลง 
• ไม่จําเป็นต้องลงรายละเอียดของที่มาของนโยบายมากเพราะผู้ปกครองบางท่านมีการรับรู้และ

การศึกษาไม่เท่ากัน 
• พบครูประจําชั้นให้นานขึ้น 
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและครูประจําชั้นเรื่องการดูแลนักเรียนให้เวลา

น้อยเกินไป 
• ค่าใช้จ่ายในการประชุมของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในช่วงชั้นเดียวกันแล้วมาร่วมประชุมคนเดียว

แต่ต้องจ่ายเงินตามยอดนักเรียน (ไม่ใช่ยอดผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม) 
• ในกรณี Smart card สูญหาย ควรทําเป็น Flow เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ  

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
• น่าจะเปลี่ยนสถานที่ประชุมที่มีที่จอดรถมากๆ 
• ควรแจ้งลงใน Website โรงเรียนด้วย 
• การจัดที่นั่งแคบไปหน่อย 
• ที่นั่งไม่เพียงพอ 
• ห้องแออัดเกินไปเลยขาดบรรยากาศที่ดี 
• อยากให้ใช้สื่อ เช่น SMS เตือนหรือหากว่ามีการประชุมอย่าลืมเข้าร่วมเพราะบางวัยเด็กป่วย/ลา 

ณ วันนั้นค่ะ 
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• ที่จอดรถไม่พอ 
• ควรมีเอกสารแจก& แจ้งรายละเอียดของพันธสัญญาให้ชัดเจน 
• ที่จอดรถ+ห้องประชุมเล็กเกินไปไม่เพียงพอสําหรับผู้ปกครองป.1-3 ควรจัดแยกชั้นแยกวันกัน 

เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้มีความสะดวกในเรื่องที่จอดรถและมีที่นั่งเพียงพอ 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
• ไม่ควรให้ผู้ปกครองแบกรับภาระค่าอาหารว่าง (บังคับกินบังคับจ่าย) 
• จัดพร้อมกันหลายชั้นทําให้มีปัญหาที่จอดรถไม่มี 
• เหลือ 1 – 2 hours 
• ดีมาก 
• ดีอยู่แล้ว 
• สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และควรมีเจ้าหน้าที่คอยบอก 
• คุณภาพของเครื่องเสียงไม่ค่อยได้ยิน 
• อาหารว่างและเครื่องดื่มหวาน 
• ควรมีช่องเสนอแนะในเรื่องอื่นๆด้วย เอกสารวิชาการ หนังสือสังคม ป.3 ควรมีการตรวจสอบคํา

ถูก ผิดก่อนจัดพิมพ์แล้วนํามาสอนเด็ก ยังไม่รวมวิชาอื่นๆอีก ,งานที่สั่งทําหรือการบ้านชี้แจงให้
ละเอียดด้วยว่าทําอย่างไร ไม่ใช่ให้ผู้ปกครองทําเองคิดเอง ป.1 Present ดีมากทุกอย่าง เวลา
ผ่านไปจะรู้ว่ามันแตกต่างกันหลายๆด้าน, เรื่องรับผลการเรียน ผ่านป.1, 2 แล้วแต่ละครั้งไม่เคย
ได้พูดคุยกับคุณครูประจําชั้นเลย ไม่ชี้แจงเลย! มาตรงเวลาทุกครั้ง 

• อยากจะให้ทางโรงเรียนทําพันธสัญญาเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ขายในโรงเรียนซึ่งยังพบว่า
เป็นอาหารที่ไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการเช่นมาม่า ขนมกรุบกรอบ ชา กาแฟ ฯลฯ (อาหารที่มี
ส่วนผสมของแป้งและน้ําตาลหรือเครื่องปรุงรส) ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วควรงดขายในโรงเรียน 
เพราะถึงแม้ว่าจะติดป้ายประกาศว่าขายให้เฉพาะครู/ ผู้ปกครองเท่านั้น แต่จะเป็นตัวอย่างที่
เด็กคิดว่าผู้ใหญ่ทําได้เด็กก็ทําได้ 

• อยากให้ทางโรงเรียนจัดคาบเรียนดนตรี (piano, violin ฯลฯ) หลังเวลาเรียนเสริม เพื่อเปิด
โอกาสให้เด็กที่เรียนเสริมได้เรียนพิเศษทางด้านดนตรีด้วย 
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• อยากให้ทางโรงเรียนดูแลเรื่องความสะอาดห้องน้ําหญิงให้ดีเป็นพิเศษ เรื่องความเบาของน้ํา 
(บางครั้งน้ําไหลน้อย) เด็กล้างก้นไม่ได้, กระดาษชําระในห้องน้ําไม่มีเด็กจึงเช็ดก้นไม่ได้, เด็ก
เล็กๆขับถ่ายแล้วไม่ทําความสะอาด/ล้างชักโครก ทําให้ห้องน้ําสกปรก+เหม็นมาก 

• ระบบการเติมเงินSmart card ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้มีช่องทางการเติมเงินเพิ่มขึ้น
อีกหลายๆช่องทางเพราะผู้ปกครองบางท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาที่โรงเรียน ฝากเด็กเติมก็
กลัวเงินหายเพราะส่วนมากผู้ปกครองจะเติมเงินครั้งละ 500 -1,000 บาท 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
• ขนมกล่องควรมีชา กาแฟ ,ระยะเวลาการประชุมนาน 
• อยากจะให้มีการจัดประชุมในวันเสาร์มากกว่าคะ 
• ผู้ปกครองที่มีลูก 2 คน แต่อยู่คนละระดับชั้นควรให้เลือกมาประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งเพราะเนื้อหา

การการประชุมเหมือนกัน 
• การชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลข่าวสาร และสื่อในการนําเสนอดีกว่าปีก่อนๆ 
• การจัดเวทีการประชุมไม่จําเป็นต้องตกแต่งดอกไม้มาก สิ้นเปลืองงบประมาณ ใช้ถ่ายภาพ

เท่านั้น ไม่ใช่งานแสดงความยินดี ที่ต้องการภาพสวยงาม 
• นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฟรีไม่จริง แค่ส่วนลด (ลดราคา) 
• ทําอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาเรื่องกระเป๋านักเรียนหนักเกินความจําเป็น ถึงแม้ว่าเด็กจะจัด

หนังสือตามตารางสอนของโรงเรียนแล้วก็ตาม เคยนํากระเป๋านักเรียนของลุกไปชั่งน้ําหนักตอน
ที่จัดตารางสอนเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าหนักถึง 8.5 กิโลกรัม คิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่เด็ก8-9 
ขวบจะต้องแบกกระเป๋านักเรียนหนักขนาดนี้แล้วร่างกายเขาจะรับไหวได้ยังไง 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
• ขนมขึ้นรา 
• ควรจัดพร้อมกันทุกระดับชั้นเพื่อผู้ปกครองที่มีลูกอยู่หลายระดับชั้นจะได้มาประชุมทีเดียว 

ประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่อย่างสูง 
• ไม่ทราบว่าทําไมต้องเก็บเงินค่าประชุมคะ!!! ไม่เคยเจอจากที่อื่นเลยคะ 
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เอกสารหมายเลข : 06 หน้า: 15  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 09/06/54 

 

ชื่อเอกสาร: ผลการประเมินกิจกรรมพันธสญัญา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

• ควรให้ผู้ปกครองมาตรงเวลา ส่วนใหญ่จะมาเช้าแต่ต้องเสียเวลารอคอย (ควรย้ําให้ผู้ปกครอง
ตรงต่อเวลาคะ) เกรงว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม “มาเช้าต้องมารอ ปีหน้ามา8.30 ก็ได้ ควร
สร้างให้ผู้ปกครองมีวินัยในตนเองด้วยคะ 

• ครูประจําชั้นยังไม่ค่อยร่วมมือกับผู้ปกครองเท่าที่ควรนัก 
• เมื่อเด็กทําผิด คุณครูควรลงโทษอย่างอื่นเช่นให้ทําเวร ทําความสะอาด คุณครูไม่ควรไล่นักเรียน

ออกจากห้องเรียนเพราะเดี๋ยวเด็กจะไม่ทันเพื่อน เด็กก็คือเด็ก ขอบคุณครับ ผู้ปกครอง 
• เมื่อไหร่มงฟอร์ตจะทําห้องน้ําให้เป็นชักโครก 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
• ระยะเวลาควรรวบรัดประหยัดเวลา และควรเป็นวันเสาร์แบ่งเป็น 3 ช่วง 1-2,3-4,5-6 ระดับป.

5-6 จะได้มีการแนะแนวการศึกษาต่อ 
• ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากเกินไป 
• เวลายาวไป 
• การเข้าสัมมนาที่โรงแรมถ้าผู้ปกครองมีลูก 4 คน ต้องเข้าและจ่ายค่าเข้าสัมมนาทุกคนซึ่งความรู้

ความเข้าใจข้อความเดิมเหมือนกัน แต่ทาํไมบังคับให้จ่ายค่าเข้าสัมมนาทุกครั้งไม่พอใจในจุดนี้
มาก เข้าประชุมที่ห้องเรียนก็พอ 

• พัฒนาภาษาเน้นภาษาอังกฤษให้เด็กเข้าใจมากกว่านี้ สอนแนะนําให้มากกว่านี้ 
• การสอบIE ควรสอบนอกตารางสอบ (ไม่เกี่ยวกับการคิดเกรด) 
• ดูแลการจราจรช่วงเย็นให้บริเวณหน้าโรงเรียนสามารถจอดรถได้ (ผ่อนผัน)ช่วงเร่งด่วน 

 
 

--------------------------------------------------- 
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