
สรุปผลการดําเนนิการ อภปิรายผล  

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสมัครและสอบเขาศึกษาตอ ระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 

ประเภทที่มีอัตราการแขงขันสูง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

ตาราง   ๑   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (จํานวนแบบสอบถาม ๒๐๐ ฉบบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ตัวแปรอิสระ จํานวน (คน) รอยละ ( X ) 

๑ สถานภาพ           

                 ผูปกครองนักเรียน ๑๓๔ ๖๗.๐๐ 

                 ครู บุคลากร ๑๗ ๘.๕๐ 

                 นักเรียน 

                อื่นๆ 

๕๐ 

๒ 

๒๕.๐๐ 

๑.๐๐ 

 รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูปกครองนักเรียนทีร่วมกจิกรรมรับ

สมัครและสอบเขาศึกษาตอระดับ ม.๑ และ ม.๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 

( X = ๖๗.๐๐) รองลงมาเปนนักเรียน ( X = ๒๕.๐๐) ตามลําดับ 

ตาราง  ๒  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ครูและบุคลากร และนักเรียนตอการดําเนินการสมัคร 

      และสอบเขาศึกษาตอ ระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔”   



รายการประเมิน X  SD 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

๑ การประชาสัมพันธ แจงรายละเอียดตางๆ ในการสมัครเขาศึกษาตอ ๔.๔๑ ๐.๕๔ มาก 

๒ การจัดทําระเบยีนการรับสมัคร / คูมือการรับนักเรียนมีความครบถวน ชดัเจน ๔.๔๑ ๐.๑๓ มาก 

๓ ความสะดวก และความคลองตัวในการสมัครเขาเรียนดวยระบบออนไลน ๔.๔๔ ๐.๒๘ มาก 

๔ ความสะดวก และความคลองตัวในการสมัครเขาเรียนดวยระบบออนไลน ๔.๔๗ ๐.๑๘ มาก 

๕ การประชาสัมพันธ แจงรายละเอียดตางๆ ในการสอบ ๔.๓๘ ๐.๒๑ มาก 

๖ การอํานวยความสะดวกในการตอนรับ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง ๔.๕๔ ๐.๔๒ มากที่สุด 

๗ การอํานวยความสะดวกในการจัดมุมพักผอน แกผูปกครองนักเรียน ๔.๔๑ ๐.๖๓ มาก 

๘ ความชดัเจน ความเหมาะสม ของแผนผังหองสอบ ๔.๔๖ ๐.๕๔ มาก 

๙ ความชดัเจนของการตดิปายประกาศ รายละเอียด กําหนดการหนาหองสอบ ๔.๓๖ ๐.๔๒ มาก 

๑๐ ความเหมาะสมของการจัดนักเรียนเขาหองสอบ ๔.๔๘ ๐.๖๓ มาก 

๑๑ ความเหมาะสมของการจัดหองสอบ ๔.๔๓ ๐.๒๖ มาก 

๑๒ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสอบ ๔.๓๐ ๐.๔๘ มาก 

๑๓ การอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนที่เจ็บปวย หรือมีปญหาดานสุขภาพ ๔.๓๓ ๐.๓๖ มาก 

๑๔ ความพึงพอใจตอการดําเนินการสอบศึกษาตอ ม.๑ และ ม.๔  ประเภท

โรงเรียนทีม่ีอัตราการแขงขันสูง โรงเรียนสรุาษฎรพิทยาโดยภาพรวม 

๔.๔๙ ๐.๑๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๔๒ ๐.๓๖ มาก 

 

 ผลจากการวิเคราะห  พบวา  ผูปกครองนักเรียน ครูและบุคลากร และนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรับ

สมัครและสอบเขาศึกษาตอระดับ ม.๑ และ ม.๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง  

มีความพึงพอใจตอการดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง   โดยภาพรวม มีความพึง

พอใจอยูในระดับ มาก  ( X  = ๔.๔๒)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ผูปกครอง ครูและบุคลากร และ

นักเรียน ที่เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจตอการอํานวยความสะดวกในการตอนรับ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง มี

คาเฉลี่ยสูงสุด  ( X  = ๔.๕๔)  รองลงมาเปนความพึงพอใจตอการดําเนินการสอบศึกษาตอ ม.๑ และ ม.๔  

ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง โรงเรียนสุราษฎรพิทยาโดยภาพรวม   ( X  =  ๔.๔๙ ) และความพึง

พอใจตอความเหมาะสมของระยะเวลาในการสอบ โดยภาพรวม ( X  = ๔.๓๐) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 

 

 

 

 



 

 
 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมรับสมัครและสอบเขา

ศึกษาตอระดับ ม.๑ และ ม.๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง  มีขอเสนอแนะ 

ดังน้ี 

๑. โรงเรียนมีการตรวจคัดกรองดี และมีมาตรการปองกันในภาวะ COVID-19 ไดดีมาก 

๒. รูสึกภูมิใจถาหากลูกจะไดเขามาเปนสวนหน่ึงของโรงเรียนน้ี 

๓. ตองการใหมีการรับสมัครเฉพาะนักเรยีนที่ยังสอบเขาที่ไหนไมไดไมมีที่เรียนที่ไหนไมใชสอบไดหอง

โครงการโรงเรียนอื่นๆแลวแตมาสอบรอบทั่วไปอีก จะทําใหเสียโอกาสเด็กที่สอบไมไดและอยาก

ใหเด็กที่มีจุดมุงหมายแนวแนที่อยากเขาโรงเรียนน้ันๆไดมีโอกาสบาง 

๔. ภาพรวมทั้งหมด การจัดการไดดีและเหมาะสม ใหพยายามรักษาภาพลักษณที่ดีแบบน้ีไวตลอดไป 

๕. โรงเรียนควรมีการสมัครสอบผานทางเว็บไซตโดยชําระเงินที่ธนาคาร 

๖. โรงเรียนจัดระบบไดดีมากไมแออัด ช่ืนชมและไวใจการทํางานของทางโรงเรียน ดุจดังเกลือรักษา

ความเค็ม  ขอใหเสมอตนเสมอปลายอยางน้ีตลอดไป 

๗. ควรปรับปรุงหองนํ้าที่โรงอาหาร 

๘. จัดการรับมือกับสถานการณ covid-19 ใหสอดคลองกับการสอบไดดี 

๙. สถานที่เหมาะแกการสอบ และใหผูปกครองน่ังรอบริเวณลานโดม มีการเวนระยะเรียบรอยดีมาก 

๑๐. ชวงเปดเทอม ถาจัดระเบียบคุมเขม แบบน้ี นาจะปลอดภัยจาก Covid-19 เช่ือวาผูปกครองยินดี

จะใหความรวมมือกับทางโรงเรียนทุกดาน 

๑๑. สิ่งที่ดําเนินการ ทุกระบบดีอยูแลว นารัก ดีเย่ียม ประทับใจมากที่สุด 

๑๒. ควรปรับปรุงหองนํ้าใหสะอาดกวาน้ี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน 

๑๓. โดยรวมคอนขางดี จัดระเบียบดี ช้ีแจงดี คุณครู นารัก 

๑๔. มีวินัยและกฎระเบียบที่เหมาะสมดีแลว 

๑๕. การบริหารการจัดการดีมากคะ ชอบกิจกรรมที่ใหนักเรียนมาชวยบริหารการจัดการ ซึ่งเปนสิ่งที่ดี

ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมการศึกษา 

๑๖. เวลาในการสอบนาน ควรแบงขอสอบออกเปน 2 ชุดเพื่อนักเรียนจะไดพักบาง 

๑๗. ระบบการจัดการเหมาะสมและมีระเบียบดีเย่ียม 

๑๘. ควรช้ีแจงใหผูปกครองทราบใหมากกวาน้ี เครื่องขยายเสียงไมคอยไดยิน ผูปกครองยืนออกันหนา

โรงเรียนกลายเปนการสื่อใหเห็นในเรื่องของการจัดการในสังคมตอนน้ีเรื่องระยะหางทางสังคม 

ควรมีมาตรการใหอยายืนออหนาโรงเรียนทําใหโรงเรียนเสียภาพพจนไปดวย 



๑๙. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยรักษาระยะหางทางสังคมที่ไดมาตรฐานและอํานวยความสะดวก

อยางทั่วถึง 

๒๐. ไดรับความสะดวกในการบริการทุกดาน 

๒๑. มีการจัดการการปองกันโรค Covid-19 ไดดีมาก 

๒๒. มีการจัดระบบและใหการแนะนําตอบคําถามเปนที่นาพอใจ  

๒๓. อยากขอเวลาทําขอสอบเพิ่ม ปหนาถาสถานการณดีกวาน้ีอยากใหทางโรงเรียนปรับเวลาสอบให

นองๆรุนตอไปดวย 

๒๔. ตองการใหทางโรงเรียนมีหองเรียนพิเศษศิลปภาษา เพิ่มจากโครงการหองเรียนพิเศษที่มีอยู 

๒๕. การประชาสัมพันธดีมาก โดยใชสื่อหลายชองทางโดยเฉพาะสื่อทาง internet เหมาะสําหรับยุค 

4G เปนอยางย่ิง 

 

 

 

 

 

 

 
 


