
 
 

 
ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 

 
 

 
 

มณวีรรณ์  สิทธินนธชัย 

 
 

 
 

 
สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   

พทุธศักราช 2556 

 



ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 

 
 
 
 

 
 

มณวีรรณ์ สิทธินนธชัย 

 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   
พทุธศักราช 2556 

   



PARENTS’ SATISFACTION TOWARD BASIC EDUCATIONAL 
INSTITUTES ADMINISTRATION, BUENGSAMRONG SUB- 

DISTRICT, KAENGSANAMNANG DISTRICT UNDER    
   NAKHONRATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL 

  SERVICE AREA OFFICE   6 
 

 
 

 
 
 

MANEEWAN     SITTHINONTHACHAI 

 

 
 
 
 

A  THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
GRADUATE SCHOOL 

MAHAMAKUT BUDDHIST   UNIVERSITY 
B.E.2556 (2013) 





 ก 

หัวข้อสารนิพนธ์  : ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้น
พืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  

ช่ือนักศึกษา : มณวีรรณ์ สิทธินนธชัย 
สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา 
อาจารย์ทีป่รึกษา : พระมหาสมัย ผาสุโก, ดร. 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม : ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ 
ปีการศึกษา : 2556 

 

 
บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ใน 6 ดา้น คือดา้นวิชาการ ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้น
ครูผูส้อน ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ด้านนั้นจ าแนกตามอาชีพ และรายได้ต่อเดือนของ
ผูป้กครอง กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเรียน จ านวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการทดสอบค่าเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  6 อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัและเม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนจ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้นวิชาการ ดา้นธุรการ การเงิน
และพสัดุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านครูผูส้อน แต่ในด้าน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ผูป้กครองมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study parents’ satisfaction toward basic 

educational institute administration, Buengsamrong Sub-district, Kaengsanamnang District under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 in 4 aspects; the aspects of 
academic, the aspect of management, finance, and equipment, the aspect of teacher, and the 
aspect of relationship in community. The samples were 226 students’ parents. The instrument was 
a constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability of  0.97, and the statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 
The level of parents’ satisfaction toward basic educational institute administration, 

Buengsamrong Sub-district, Kaengsanamnang District under Nakhon ratchasima Primary 

Educational Service Area Office 6 was high, the comparison on the level of parents’ satisfaction 

toward  basic educational institute administration classified by the parents’ occupation showed  

no difference and the comparison classified by the parents’ salary expressed that the difference 

was  statistically  significant at 0.01 in the aspect of academic, the aspect of management, finance, 



 ค 

and equipment and was at 0.05 in the aspect of teacher. However, it was not different in the 

aspect of community relationship.  
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บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง
นักเรียน 

65 

ตารางที ่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ปกครองนักเรียน 

66 

ตารางที ่4.9    การทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

67 

ตารางที ่4.10  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 
ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายข้อ 

68 

ตารางที ่4.11      ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านครูผู้สอน จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านครูผู้สอน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
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ตารางที ่4.13      การทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แก้งสนามนาง สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ปกครองนักเรียน 

71 

ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 
ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน โดยภาพรวมและรายข้อ 

72 

ตารางที ่4.15    ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 

75 

ตารางที ่4.16    ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านความสัมพันธ์ชุมชน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
นักเรียน 
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สารบัญแผนภาพ 
 

  หน้า 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  48 

 



 

บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถท่ีจะ
ปรับตวัได้อย่างรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ และพร้อมท่ีจะท าประโยชน์แก่สังคม 
การศึกษาท่ีเป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง  เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวฒันธรรมของประเทศ จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหนา้ให้กบับุคคลและ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆในสังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการในการสร้างและ
พฒันาพฤติกรรมความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยู่ในสภาพ
ยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน
การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ และจดั
ใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันา
การศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั 
ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 และมาตรา 80 (3), (4)1  

                                         
1ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, สืบคน้

จาก : http :// www.Ombudsman.go.th/law/Co... , หนา้ 15. 
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 การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการบริหารจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอ านาจ
ไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งให้เอกชนร่วมจดั
การศึกษา และมีอิสระในการบริหารจดัการภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ ในดา้นหลกัสูตรจดัให้มี
คณะกรรมการการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์น
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากน้ียงัมีเป้าหมายในการจดั
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษย ์ ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข แต่
การจดัการศึกษาท่ีเป็นอยูจ่ริง ยงัไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของสังคมไดเ้ท่าท่ีควร เพราะ
สภาพสังคมไทยได้มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน อนัเป็นผลจาก
กระแสโลกาภิวฒัน์ การศึกษาขาดเอกภาพดา้นนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและความคล่องตวัใน
การบริหารจดัการ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน2 จากปัญหาดงักล่าวรัฐจึงเห็นความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาทั้งในดา้นหลกัการ ความมุ่งหมาย แนวนโยบาย และ
แนวทางการจดัการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค ์เหมาะแก่สภาพแวดลอ้มของไทย 
 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละ
ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ3 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุด สถานศึกษา 
มีบทบาทโดยตรงในดา้นการพฒันามนุษย ์คือมีหนา้ท่ีโดยตรงในการพฒันาเยาวชน หรือพฒันาคน
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ สถานศึกษาตอ้งจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียน
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ถูกก าหนดให้

                                         
 2ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2545), หนา้ 2. 
 3ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2542), หนา้ 13.  
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เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ มีจุดประสงค์ท่ีจะพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย การจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นเร่ืองท่ีสลบัซับซ้อนตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อน พิจารณาอย่างรอบคอบ ดงันั้นใน
การปฏิบติัภารกิจเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4 แต่การด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีผ่านมายงัไม่ได้สร้างให้นักเรียนเกิดความผูกพนักบัชุมชน นกัเรียนยงัไม่เกิดความ
ส านึกท่ีจะร่วมรับผิดชอบในการพฒันาชุมชนเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกนัการให้ขอ้เสนอแนะ การ
ร่วมรับผดิชอบตลอดจนความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษานั้นก็มีนอ้ยเช่นกนั 
ปัญหาเหล่าน้ีควรไดรั้บการแกไ้ข ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆของสถานศึกษาโดยฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบติัการอยา่งเดียวอาจไม่สามารถมองเห็นปัญหาทุกดา้นไดแ้ต่ถา้ไดมี้การศึกษาจากชุมชนหรือ
ผู ้ปกครองนักเรียนจะช่วยให้สามารถมองเห็นปัญหาจากทิศทางต่าง ๆ กระจ่างชัดยิ่ง ข้ึน5 
นอกจากนั้นผูป้กครองยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่เพราะวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาดว้ยวิธีการ
ท่ีถูกตอ้งจากสถานศึกษา เม่ือไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูป้กครองก็จะเป็นการเสริมแรง
ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เม่ือนกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข การพฒันาในดา้นต่าง 
ๆ ก็จะบรรลุตามเป้าหมาย ดงันั้นผูป้กครองควรเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนและส่งเสริมในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 โดยเข้ามามีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางในการจดัการศึกษา  เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง การจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 มีจุดประสงคท่ี์จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างทรรศนะท่ีดีต่อผูป้กครองนกัเรียนเพราะ
ความรู้สึกในทางท่ีดีย่อมท าให้เกิดการสนบัสนุนก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา หากมีความรู้สึกท่ีไม่ดีย่อมจะเกิดการต่อตา้นและขาดความร่วมมือ ดงันั้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัผูป้กครองนกัเรียนหรือชุมชนจะก่อให้เกิดความพึงพอใจและจะไดรั้บ

                                         
 4เสาวลกัษณ์ ตนัติพิบูลทรัพย,์ อา้งใน วิสิทธ์ิ ฉัตรมงคล, “ความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 6  (วดัธรรมสามคัคี)”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, หนา้ 2. 
 5ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545, อา้งแลว้, หนา้ 39-40. 
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การสนบัสนุนจากผูป้กครองเป็นอยา่งดี แต่ผูป้กครองนกัเรียนในต าบลบึงส าโรงมีความหลากหลาย
ทั้งในดา้นอาย ุอาชีพ การศึกษา และรายได ้จึงท าให้การบริหารงานของสถานศึกษามีปัญหาอยูบ่า้ง
เน่ืองจากผูป้กครองนกัเรียนมีแนวคิดและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัขาดความเขา้ใจ
กนัระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจการจดัการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึง
จดัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 จากสภาพและปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้น
ธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้นครูผูส้อน และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในต าบลบึงส าโรงให้เกิดผลดีแก่
นกัเรียน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้นครูผูส้อน และดา้นความสัมพนัธ์
ชุมชน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามอาชีพและรายได ้
  

1.3 สมมติฐานของการวจิัย  
 จากผลการวจิยัของ สิริกุล ฉววีรรณ 6 ซ่ึงศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี และมีการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจจ าแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ของผูป้กครอง พบว่ามีความแตกต่างกัน 
ดงันั้นการวจิยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ใน 4 ดา้นคือ ดา้นวชิาการ ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้นครูผูส้อน และดา้น

                                         
 6สิริกุล ฉวีวรรณ , “พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุง
ปัญญา อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2550, หนา้ 32.  
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ความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามอาชีพและรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน มีความแตกต่าง
กนั  
  

1.4 ขอบเขตของการวจิัย  
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยมีกรอบการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
 ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้
สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 550 คน จ าแนกตาม อาชีพและรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรและเนือ้หา  
 1.4.2.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนจ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือน          
1) อาชีพ จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ อาชีพเกษตรกร และอาชีพอ่ืน ๆ 2) รายไดต่้อเดือน จ าแนกเป็น 
3 ประเภท คือ 10,000 บาทลงมา 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 บาท ข้ึนไป 
 1.4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ใน 4 ดา้นดงัน้ี ดา้นวิชาการ ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้นครูผูส้อน และ
ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน 
 1.4.3. ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
 ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยู่ในเขตต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ านวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนบา้น
หนองบวั (ชาลีราษฎร์สามคัคี), โรงเรียนบา้นกุดปลาฉลาดหนองปรือ, โรงเรียนบา้นหวัหนอง และ
โรงเรียนบา้นมูกมนัโนนอุดมสามคัคี  
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย  
 ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ไดรั้บการตอบสนอง
ไปในทางท่ีดี เป็นไปตามความคาดหวงัหรือมากกวา่ความคาดหวงั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ เกิดความรู้สึกท่ีดีในการท างาน มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  
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 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การร่วมมือกนัทั้งผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรเพื่อปฏิบติังาน
และกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบดว้ยการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษา เพื่อพฒันาและจดั
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ วดัผลประเมินผล
และปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และเปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 ความพงึพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษา หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของผูป้กครองต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้านวิชาการ  หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกับการจัดระบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอยูเ่สมอ มีการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตร การวดัผลประเมินผลการเรียน รวมทั้งการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพและส่งเสริม
ความสามารถทางวชิาการของนกัเรียน โดยการจดัและให้บริการห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ จดัให้มี
การสอนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนชา้ จดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือแหล่งความรู้มาช่วยในการ
จดัเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้และมีการรายงานผล
การเรียนใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง  
 ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ หมายถึง การปฏิบติังานดา้นสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่ง
หนงัสือ การโตต้อบหนงัสือราชการ การจดัเก็บเอกสาร การจดัท าและเสนองบประมาณ การจดัสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน ผลการด าเนินงานการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุ และ
การคุมค่าใชจ่้ายเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดตลอดจนดูแลความสะดวกต่าง ๆ 
 ด้านครูผู้สอน หมายถึง ครูเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ มีบุคลิกท่ี
ดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนและผูอ่ื้น มีใจรักเด็ก รักอาชีพครู มีวธีิการสอนท่ีหลากหลาย มีการ
วางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือและดูแลนกัเรียนดว้ยความ
จริงใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองดว้ยการเขา้รับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
อยูเ่สมอ  
 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลในสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจัดท า เอกสารเพื่อ เผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน มีการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
 ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเล้ียงดู เอาใจใส่ ส่งเสียค่าเล่าเรียนอบรมสั่ง
สอนนักเรียนอย่างใกล้ชิดท่ีบา้น ซ่ึงอาจจะเป็นบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องของนักเรียนท่ีก าลัง
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ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2555 โดยก าหนดให้นกัเรียน 1 คน ต่อ 
ผูป้กครอง 1 คน  
 อาชีพของผู้ปกครอง หมายถึง ประเภทของงานท่ีผูป้กครองปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัใน
การเล้ียงชีพและเล้ียงดูครอบครัว ซ่ึงการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้จ  าแนกอาชีพของผูป้กครอง
นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่มอาชีพ คือ   
 เกษตรกร หมายถึง ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกพืช เล้ียงสัตว ์
และการประมง 
 อาชีพอื่นๆ หมายถึง ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายไดจ้ากการท างานอย่างอ่ืนนอกเหนือจาก
อาชีพเกษตรกร 
 รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง หมายถึง รายไดข้องผูป้กครองนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท างาน
ในเวลา 1 เดือน ซ่ึงการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้  าแนกรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองออกเป็น 3 
กลุ่ม ดงัน้ี 1) 10,000 บาท ลงมา หมายถึง ผูป้กครองนกัเรียนท่ีท างานในเวลา 1 เดือน แลว้มีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 บาท ลงมา 2) 10,001 – 20,000 บาท หมายถึง ผูป้กครองนกัเรียนท่ีท างานในเวลา 1 
เดือน แลว้มีรายได ้ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท 3) 20,001 บาท ข้ึนไป หมายถึง ผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีท างานในเวลา 1 เดือน แลว้มีรายได ้ตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป 
 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง สถานศึกษาท่ีอยูใ่นเขตต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนาม
นาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซ่ึงประกอบด้วย 4 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นหนองบวั (ชาลีราษฎร์สามคัคี), โรงเรียนบา้นกุดปลาฉลาดหนองปรือ, 
โรงเรียนบา้นหวัหนอง และโรงเรียนบา้นมูกมนัโนนอุดมสามคัคี  
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 หมายถึง หน่วยงานท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา รับผิดชอบในการบริหารจดัการ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยูคื่อเขตการศึกษาท่ี 6 จงัหวดันครราชสีมา  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย  
 1.6.1 ท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  
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 1.6.2 ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม อาชีพและรายไดต่้อเดือน 
 1.6.3 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 1.6.4 ใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง แก้ไข การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  
 
 
 
 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา  
 2.2 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 2.4 บทบาทและความสัมพนัธ์ของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา  
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของบริหารการศึกษา 
 มีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่า การบริหารการศึกษา ไวม้ากมายและแตกต่างกนัไปตาม
แนวทางท่ีนกัวชิาการแต่ละคนไดศึ้กษาไว ้ดงัเช่น  
 ชาญชัย อาจินสมาจาร  ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า การบริหาร
การศึกษา หมายถึง ความท่ีพยายามจะสั่ง แนะ และผสมผสานความพยายามของมนุษย ์ซ่ึงมีจุด
รวมอยู่ท่ีจุดหมายปลายทาง หรือเป้าหมายบางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับ
ผูบ้ริหารในองคก์าร ซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้วามสะดวกในการท างานของกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั1 

                                         
 1ชาญชยั อาจินสมาจาร, สู่ทศิทางใหม่ทางการบริหารการศึกษาก้าวใหม่, (กรุงเทพมหานคร 
: อมรการพิมพ,์ 2540), หนา้ 6. 
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 ชัยอนันต์ สมุทวณิช กล่าวสรุปไวว้า่ การจดัการศึกษา หมายถึง กิจกรรมทางสังคมท่ีเป็น
รากฐานส าคญัของการเสริมสร้าง สะสมพลงัของชาติ ชาติใดมีทุนทางสังคมแข็งแกร่ง มีคุณภาพดี
มากนอ้ยเพียงใด มีปริมาณมากแค่ไหน ยอ่มข้ึนอยูก่บัระบบคุณภาพการศึกษา2 
 ประทุม สระทองยอด กล่าวสรุปไวว้า่ การจดัการศึกษา หมายถึง การด าเนินการจดักิจกรรม
ของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบเพื่อพฒันาคุณภาพของนกัเรียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทุกดา้น ทั้งดา้น
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ คุณธรรมและสังคม3 
 รจนา ไชยโกฏิ ได้สรุปความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลักการ
บริหารและหลกัการบริหารการศึกษา ดว้ยการน าทฤษฎีการบริหารทัว่ไปมาประยุกตใ์ชร่้วมกบัหลกั
และวิธีการจดัการศึกษานั่นเอง โดยจะตอ้งพฒันาเยาวชนในทุกดา้นตั้งแต่บุคลิกภาพ สติปัญญา 
ความรู้ เจตคติ ความสามารถ ทกัษะท่ีจ าเป็น พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกบัความ
ตอ้งการของสังคม และเป็นบุคคลท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม4  
 สุนทร พุฒพันธ์ กล่าวสรุปวา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือ
กนักระท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีมีประสิทธิภาพและเป็นการ
จดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีย ัง่ยนืและตลอดชีวติ5  
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน
ของกลุ่มบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย 

                                         
 2ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, รายงานการวิจัยระบบบริหารการจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากร
ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : วฒันพานิช, 2542), หนา้ 8.  
 3ประทุม สระทองยอด, “ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เมตตาวทิยา”,วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา), 2547, หนา้ 11. 
 4รจนา ไชยโกฎิ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน
เทศบาลชุมชนวมิลวทิยา อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, หนา้ 14. 
 5สุนทร พุฒพนัธ์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานบริหารทัว่ไป
ของโรงเรียน ในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่ี 13 และ 14 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร 
เขต 1”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 
2551, หนา้ 13.  
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สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจและคุณธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยใช้กระบวนการ
ต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริหารในองค์การมีหน้าท่ีให้ความสะดวกและให้การสนับสนุนการท างานของกลุ่ม
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 2.1.2 ความส าคัญของการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นต่อมวลมนุษยอ์นัเป็นสมาชิกของ
สังคม มนุษยจ์ะอยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยดีจะตอ้งมีการศึกษาท่ีดี การศึกษาจะดีไดข้ึ้นยู่ท่ีความสามารถใน
การบริหาร การจดัการของผูบ้ริหารการศึกษาท่ีเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีทางการบริหาร สามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 การบริหารการศึกษาเป็น ศาสตร์ เพราะเป็นวิชาการท่ีสามารถก าหนดหลกัการและหลกั
ทฤษฎีได้ และหลกัการหรือทฤษฎีดงักล่าวนั้นสามารถสอน เรียน และศึกษาได้ ถ้าการบริหาร
การศึกษาด าเนินไปตามหลกัการและส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์อยา่งเดียวกนัก็สามารถบรรลุผล
อยา่งเดียวกนัได ้
 การบริหารการศึกษาเป็น ศิลป์ ก็ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ การน าเอาความรู้ทางการบริหารการศึกษา
ไปใช้นั้น ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัคน วตัถุ สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ
หรือสถานการณ์ซ่ึงแตกต่างกัน ตัวประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวน้ีมักมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งใช ้ศิลปะ ในการบริหารดว้ย 
 ความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลกัการว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการพฒันาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการก าหนดสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาของบุคคล 
บิดา มารดา ครอบครัว ชุมชน องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน สถาบนัต่างๆ ทางสังคม และมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษา  
 หลกัในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดหลกั
การศึกษาไว ้3 ประการคือ การศึกษาตลอดชีวติ การมีส่วนร่วม และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 1. การศึกษาตลอดชีวิต คือ ประชาชนทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
การศึกษาน้ีตอ้งครอบคลุมทุกดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง สภาพแวดลอ้ม
และเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้ งน้ีเพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
จ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นไปรอบๆ ตวั เพื่อให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม 
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ไม่ใช่เฉพาะเพื่อชีวิตในการท างานเท่านั้น แต่ตอ้งพฒันาตนเองและความสามารถในการประกอบ
อาชีพ ตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบในการพฒันาชุมชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การมีส่วนร่วม สังคมตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เช่น ไดร่้วมสนบัสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทรัพยากร ร่วมติดตามประเมิน 
ส่งเสริมให้ก าลงัใจ และปกป้องผูป้ฏิบติังานท่ีมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ถือวา่อนาคตของประเทศ
และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทยเป็นความรับผดิชอบของคนไทยทุกคน จึงเป็นสิทธิและหนา้ท่ี
ของคนไทยทุกคนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจดั
การศึกษา ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาและช่วยดูแลการจดัการศึกษาให้เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง 
 3. การพฒันาอย่างต่อเน่ือง การศึกษาต้องปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับ
เทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าอย่างไม่หยุด ดงันั้นการจดัการศึกษาตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง การพฒันามีทั้งการคน้คิดสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ 
หรือการติดตามเรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีมีผูป้ระดิษฐ์คิดคน้มาแลว้ และการประยุกต์ปรับปรุงเน้ือหา
สาระท่ีมีอยู่เดิมให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหาร ครู 
ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มรอบ ๆตวัเพื่อประยกุตค์วามรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกฝ่าย
ท่ีจะช่วยกนัดูแลใหค้วามรู้ใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสังคมอยา่งแทจ้ริง 
 แนวทางในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 25456 ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี คือ 
 1. การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 2. การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

                                         
 6ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545, อา้งแลว้, หนา้ 13-17.  
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 2.1 ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย และ
ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2.2 ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 2.3 ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกตใ์ช้
ภูมิปัญญา 
 2.4 ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
 2.5 ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
 3. การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 3.2 ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตใ์ชค้วามรู้
เพื่อป้องกนัและแกไ้ข 
 3.3 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 3.4 จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 3.5 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ
สอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
 3.6 จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา 
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 4.ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากการพฒันาการของผูเ้รียนความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียน การสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา ใหส้ถานศึกษาใชว้ธีิการท่ี
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หลากหลายในการจดัสรรโอกาสการศึกษาต่อ และน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใช้ประกอบการ
พิจารณาดว้ย 
 5. ใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค ์ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 6. ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคม
อ่ืน ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดั
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง 
ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งวิธีการสนบัสนุนให้มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาชุมชน 
 7. ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผูส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
  

2.2 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารโรงเรียนมีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไวแ้ตกต่าง
กนั ดงัน้ี 
 วิไล ธนวิวัฒน์  กล่าวสรุปว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมภายใน
สถานศึกษา โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จิตใจและสติปัญญา ตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม7 
 อ ารุง จันทวานิช กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการก าหนดระบบการท างานของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด โดยก าหนดให้การด าเนินงานไปปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน
และกระบวนการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ อย่างเป็น

                                         
  7วิไล ธนวิวฒัน์, “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อน
ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร), 2541, หนา้ 16 
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ระบบ พร้อมก าหนดบทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในภารกิจต่างๆ อยา่งชดัเจนโดยเนน้การมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง8 
 อารี วัฒนสิน กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการน าภารกิจของสถานศึกษามา
วิเคราะห์ภาระงาน จดัเป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและก าหนดผูรั้บผิดชอบงานในแต่
ละขั้นตอนอยา่งเหมาะสมชดัเจน ในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ9 
 ธวัชชัย เปรมปรีย์ กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนร่วมกนัด าเนินการ โดยอาศยัการวางแผน ด าเนินงาน การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมและการ
จดัการ เก่ียวกบังานหรือภารกิจของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ โดยใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสมในการให้การศึกษาแก่
เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไป เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนและผูส้นใจให้เกิดการ
พฒันาทางดา้นความรู้ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม10 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการ
จดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหเ้ป็นระบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา11 
 ไพบูลย์ ยอดยิง่ สรุปวา่ การบริหารสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหารทุกคนเป็นผูน้ าองคก์ารและจะ
ได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารท่ีแท้จริงก็ต่อเม่ือสามารถบริหารงานจนสามารถท าให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยการจดัเตรียมและจดัสรรการใชท้รัพยากรต่างๆให้เป็นกลุ่มงานท่ีสัมพนัธ์
กนัอยา่งดี โครงสร้างกลุ่มงานท่ีสามารถท าร่วมกนัได ้ตอ้งจดัคนท่ีเหมาะสมกบังานแต่ละดา้น ให้
ทุกต าแหน่งงานท่ีเตรียมไวน้ั้นมีก าลงัคนท่ีมีความสามารถพร้อม จากนั้นจึงด าเนินการสั่งการให้
ด าเนินงานดว้ยดีและให้มีระบบความร่วมมือท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและตลอดเวลา ขณะท างาน

                                         
  8อ ารุง จนัทวานิช, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2541), 
หนา้ 4.  
  9อารี วฒันสิน, หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้
และพสัดุภณัฑ,์ 2543), หนา้ 6.  
  10ธวชัชยั เปรมปรีย,์ 16 M-M 16 ปัจจัยที่จ าเป็นในการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพอ์กัษรไทย, 2543), หนา้ 88. 
  11ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
ข้อคิดส าหรับประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2544), หนา้ 8.  
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ทุกอยา่งตอ้งคอยก ากบั ควบคุม วดัผล ให้งานทุกดา้นไดผ้ลมากท่ีสุด หนา้ท่ีต่างๆ เหล่าน้ีถือวา่เป็น
งานท่ีผูบ้ริหารตอ้งจดัการภายในหน่วยงานของตน12 
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการจดัการศึกษาท่ีเน้น
พฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดั
การศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั เนน้ความโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบไดต้าม
กฎเกณฑ ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง13 
 กรมวิชาการ กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการระดมทรัพยากรในสถานศึกษาซ่ึง
ไดแ้ก่ ครู ผูเ้รียน หลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ชุมชน มาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและความ
ตอ้งการ ก าหนดทิศทางการจดัท าแผนปฏิบติัการของโรงเรียนโดยด าเนินงานเป็นระบบ มีการนิเทศ
ติดตามและรายงานผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ14  
 คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ กล่าวสรุปวา่ การบริหารสถานศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีบุคคลร่วมมือกนัด าเนินงาน เพื่อพฒันาและจดัการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมให้เป็นสมาชิกท่ีดี
และมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์15  
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการร่วมมือกันทั้งผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรเพื่อ
ปฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบด้วยการระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา เพื่อ
พฒันาและจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ วดัผล
ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
  

                                         
  12ไพบูลย ์ยอดยิ่ง, กระบวนการบริหาร, ( มหาสารคาม : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม, 
2545), หนา้ 2-3.  
  13ส านักงานปฏิรูปการศึกษา , แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2545), หนา้ 4.  
  14กรมวิชาการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน,
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2545), หนา้ 12.  
  15คเชนพงษ์ สุมาลยโ์รจน์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของสถานศึกษาในเขตอ าเภอหนองม่วงไข่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์), 2550, หนา้ 
10.  
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 2.2.2 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 สถานศึกษาเป็นสังคมหน่ึงซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคคลหลาย ๆ บุคคล ท ากิจกรรม ปฏิบติังาน
ในระดบักลุ่มบุคคล และประสานประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลและกลุ่มบุคคลนั้น ร่วมมือร่วมใจกนั
ท างาน เพื่อท่ีจะยงัผลใหเ้กิดการท างานท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การท่ีมนุษยม์าอยูร่่วมกนัเพื่อท างาน
ดงักล่าวยอ่มเกิดความขดัแยง้และการร่วมมือกนัท างาน เม่ือการบริหารตอ้งเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์การ
รวบรวม การจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานหรือสถานศึกษาตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นต่อการท างานจึงจ าเป็นตอ้งเกิดข้ึน เร่ืองของการบริหารจึงนบัเป็นส่ิงส าคญัเพราะการบริหาร
หรือการจดัการมีบทบาทส าคญัต่อการท างานของมนุษย ์ให้การท างานมีประสิทธิภาพและไดผ้ล
มากท่ีสุด16  
 สถานศึกษายงัเป็นสถาบนัท่ีรับผิดชอบในการสร้างเสริมบุคลิกภาพ อุปนิสัย และความรู้
ความสามารถให้แก่พลเมืองทั้งชาติ ขณะเดียวกนัก็มีหน้าท่ีเตรียมเยาวชนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมอีกดว้ย การบริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งมากดงัท่ี พิสมยั ถีถะ
แกว้ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อให้งานหรือภารกิจต่างๆ ไดด้ าเนินไปอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบ ไม่กา้วก่ายกนั 
สามารถเรียงล าดบัความส าคญัและความรีบด่วนของงานได ้
 2. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดันั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากการ
ด าเนินงานนั้นตอ้งอาศยัทรัพยากรต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรท่ีไม่ใช่มนุษย ์แต่
ทรัพยากรดงักล่าวมีจ านวนจ ากดั ผูรั้บผิดชอบจึงตอ้งหาทางใชท้รัพยากรให้เป็นประโยชน์หรือเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศยัความส าคญั ความเร่งด่วน และวตัถุประสงคข์องหน่วยงานเป็นเคร่ือง
ตดัสิน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงาน การจดัการจะเป็นเคร่ืองช่วยให้
ผูบ้ริหารได้แจกจ่ายหรือกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลได ้

                                         
  16บุญรัตน์ โตทอง, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวิชาการ, 
ม.ป.ป.), หนา้ 2.  
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 4. เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีทิศทางหรือเป้าหมายท่ีแน่ชดั ทั้งน้ี
เพราะในการจดัการนั้นจะตอ้งมีการก าหนดจุดประสงคใ์ห้แน่ชดั จุดประสงคจ์ะเป็นเคร่ืองก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาวา่จะเป็นไปในทางทิศทางใด17 
 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น จะเห็นได้ว่าถ้าหากไม่มีการบริหารหรือการจดัการแล้วการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอาจจะตอ้งพบกบัอุปสรรคมากมายจนไม่สามารถด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้การบริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความเจริญ ต่อคุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษา และต่อการพฒันาการทุกๆ ดา้นของมนุษยท่ี์เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของชาติ  
 2.2.3 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 เม่ือพิจารณาตามภาระงานตามกรอบการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาใน
พระราชบญัญติัการกระจายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ตามมาตรา 39 ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มงานส าคญัเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าขอบข่ายงานทั้ง 4 
ดา้นมาปรับเป็นงานท่ีผูป้กครองสามารถสังเกตเห็นไดช้ดั โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัของ
ผูว้ิจยัหลาย ๆ ท่าน แลว้น ามาสังเคราะห์เป็นขอบข่ายงาน 4 ดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นวิชาการ ดา้นธุรการ 
การเงินและพสัดุ ดา้นครูผูส้อน และดา้นสัมพนัธ์ชุมชน ซ่ึงสรุปขอบข่ายงานไดด้งัน้ี  
 1. ด้านวิชาการ งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 
ให้กระบวนการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น
การบริหารบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงดว้ยเจตนารมณ์ท่ี
จะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท า
ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

                                         
  17พิสมยั ถีถะแกว้, หลักสูตรประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารและต ารา
สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2541), หนา้ 145.  
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 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดขอบข่ายของงานวิชาการว่า เป็น
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ในบรรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตรและผลท่ีไดคื้อตวั
นักเรียนท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร งาน
เหล่าน้ี ได้แก่ การพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถ่ิน การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูจดัท าแผนการสอน การจดัหาเอกสารหลกัสูตร และเอกสารประกอบ
หลกัสูตร การจดัหาส่ือการเรียนการสอน การด าเนินการใหค้รูผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน การ
จดัชั้นเรียน การจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร การจดัให้มีมุมหนังสือในห้องสมุด การวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจดัท าแฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การจดัศูนยโ์สตทศันอุปกรณ์ การจดับริการ
แนะแนว18 
 พรชัย ภาพันธ์ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยมีงานอ่ืน ๆ 
สนับสนุนงานวิชาการ การให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ภารกิจดา้นวิชาการจึงประกอบดว้ย การบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษา การพฒันาการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การ
นิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน สนับสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน19 

                                         
 18ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2541), หนา้ 5-8. 
 19พรชยั ภาพนัธ์, อา้งใน สุรทิน พะลายานนท์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนพิทกัษน์ครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต  1”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม), 2550, หนา้ 
24. 
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 สิริกุล ฉวีวรรณ กล่าววา่ งานวิชาการเป็นหวัใจส าคญัยิ่งในการด าเนินงานของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบทุกดา้น ทั้งน้ีเพื่อให้
เด็กไดเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป20  
 สุรทิน พะลายานนท์ สรุปวา่ การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน
จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันานกัเรียนให้เจริญงอกงามในทุก ๆ ดา้น เป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพท่ีสังคม
ตอ้งการ21  
 ณัฐธิดา บุญมาทัน  กล่าวว่า ด้านวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวข้องกับการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของ
หลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดว้ยการจดัหลกัสูตรและแผนการเรียนในแต่ละระดบัชั้น
เหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียน การจดัและให้บริการห้องสมุด รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนมีความเหมาะสม ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในคณะให้เป็นไปตามหลกัสูตร ให้บริการ
แก่ผูใ้ชบ้ริการทุกระดบัเท่าเทียมกนั การบริหารงานสะดวกและรวดเร็วข้ึน เจา้หน้าท่ีให้ขอ้มูลและ
ตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ติดตามและแนะน าการจดัท าโครงการสอน 
สนับสนุนให้มีการพฒันาการสอน การใช้อุปกรณ์การสอน ดูแล รักษา จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ22  
 ระวีวรรณ สุขสงวน สรุปไวว้า่ การบริหารดา้นวิชาการ เป็นงานท่ีมีความส าคญั ดงันั้น ใน
การด าเนินงานเพื่อใหง้านวิชาการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใช้งาน การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล โดยผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งให้การ
สนบัสนุนเอาใจใส่งานทุกกิจกรรมท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ดา้นวิชาการมีความเจริญกล่าวหนา้ ทนัต่อ

                                         
  20สิริกุล ฉวีวรรณ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2546, หนา้ 25. 
 21สุรทิน พะลายานนท์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนพิทกัษ์นครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม), 2550, หนา้ 24.  
  22ณัฐธิดา บุญมาทนั , “พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เมืองพทัยา 11 (มัธยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2554, หนา้ 31.  
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เหตุการณ์ของโลกปัจจุบนั ซ่ึงนกัเรียนควรไดรั้บประโยชน์อนัจะเป็นพื้นฐานในการเรียนในชั้นสูง
ข้ึนหรือน าไปประกอบอาชีพเพื่อใหด้ ารงอยูใ่นสังคมอยา่งสันติสุข23 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัระบบการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอยู่เสมอ มี
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การวดัผลประเมินผลการเรียน รวมทั้งการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
และส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน โดยการจัดและให้บริการห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์ จดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนท่ีเรียนชา้ จดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือแหล่ง
ความรู้มาช่วยในการจดัเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
และมีการรายงานผลการเรียนใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง  
 2. ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ  
 งานธุรการ เป็นงานสนับสนุนท่ีส าคญัและจ าเป็นในสถานศึกษา  มีหน้าท่ีหลกัๆท่ีตอ้ง
ปฏิบติัเพื่อความส าเร็จขององค์กร ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบติัในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานธุรการ การปฏิบติังานดา้นสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือ การโตต้อบ
หนงัสือราชการและหนงัสือท่ีมีถึงสถานศึกษา รวมถึงการจดัเก็บและท าลายหนงัสือ ประกอบดว้ย
ภารกิจงานดงัน้ี คือ การวางแผนงานธุรการ การบริหารงานธุรการ การบริหารงานสารบรรณ การ
ประเมินผลการด าเนินงานธุรการ  
 งานการเงินและพสัดุ เป็นงานสนบัสนุนท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การบริหารจดัการและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความราบร่ืน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎ 
แนวปฏิบติั และมีหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง คุม้ค่า ประหยดั และเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้ภาระหน้าท่ีงานการเงินและพสัดุ ประกอบดว้ย การบริหารการเงินตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัท าและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและเป็นไปตามแผน การ
ประเมินความคุ้มค่า การจดัท าทะเบียนควบคุมพสัดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและง่ายต่อการ
ตรวจสอบ ประกอบดว้ยภารกิจงานดงัน้ี คือ การบริหารการเงิน การบริหารการเงินและบญัชี การ
บริหารงานพสัดุและสินทรัพย ์การประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพสัดุ 
 

                                         
 23ระวีวรรณ สุขสงวน, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2555, หนา้ 15. 
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 2.1 วตัถุประสงค ์
  2.1.1 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตวั 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
 2.1.2 เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 
 2.1.3 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 ขอบข่ายภารกิจ 
 2.2.1 งานธุรการทัว่ไป 
 2.2.1.1 จดัใหมี้ทะเบียนรับ – ส่ง หนงัสือ  
 2.2.1.2 จดัท าทะเบียนประวติั พร้อมทั้งทะเบียนสถิติขอ้มูลบุคลากรของ
ทุกคนในโรงเรียน 
 2.2.1.3 ด าเนินการในเร่ืองทะเบียนนกัเรียน สมุดหมายเหตุรายวนั สมุด
เยี่ยม สมุดลงเวลา ท าทะเบียนคุมประกาศนียบตัร และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายธุรการ โดยมีการ
ติดตามและตรวจสอบใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 2.2.1.4 จดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่องาน
สารบรรณ เช่น ตูเ้ก็บเอกสาร แฟ้ม คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 2.2.2 งานสารบรรณ  
 2.2.2.1 จดัท าแผนงานและปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี และระยะยาว 
 2.2.2.2 จดัเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบ 
 2.2.2.3 มีการลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือเป็นปัจจุบนั 
 2.2.3 งานการเงินและบญัชี 
 2.2.3.1 จดัหาเอกสาร หนงัสือท่ีเก่ียวกบัการเงินและบญัชี 
 2.2.3.2 จดัให้มีการปฏิบติังานตามระเบียบและขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการเงิน
และพสัดุ 
 2.2.3.3 วางแผนการใช้เงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
งาน 
 2.2.3.4 ใชจ่้ายเงินตามแผนงานของโรงเรียน 
 2.2.3.5 เก็บรักษาเงินสดใหถู้กตอ้งตามระเบียบและปลอดภยั  
 2.2.3.6 ตรวจสอบการปฏิบติังานการเงินและบญัชีทุกคร้ังท่ีมีการรับ – 
จ่ายเงิน ลงบญัชีใหถู้ตอ้งตามระเบียบและเป็นปัจจุบนั 
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 2.2.3.7 จดัเก็บเอกสารการเงินและบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 2.2.3.8 แจง้การใช้จ่ายเงินให้บุคลากรทราบ เม่ือส้ินสุดกิจกรรม หรือ
โครงการ และเม่ือส้ินปีงบประมาณ 
 2.2.4 งานพสัดุและครุภณัฑ์ เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีอยู่ในความ
ควบคุมของหน่วยงาน เช่น ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ส านักงาน โดยมีขั้นตอนท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั คือ การวางแผนก าหนดความตอ้งการใช้ การจดัการเพื่อให้ไดม้า การใช้งานและการ
ดูแลรักษา รวมถึงการก าจดัเม่ือหมดความจ าเป็น 
 2.2.4.1 ส ารวจความต้องการ ความขาดแคลน และด าเนินการจดัหา 
จดัสรร พสัดุ ครุภณัฑ์ 
 2.2.4.2 จ าหน่ายพสัดุ ครุภณัฑ์ ให้ถูกตอ้งตามระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ 
ครุภณัฑ ์
 2.2.4.3 มีการควบคุม ตรวจสอบ การจัดซ้ือจดัจ้างและจดัสรรพสัดุ 
ครุภณัฑ ์
 2.2.4.4 มีการตรวจสอบและรายงานพสัดุ 
 กล่าวโดยสรุป ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ หมายถึง การปฏิบติังานดา้นสารบรรณ 
การลงทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือ การโตต้อบหนงัสือราชการ การจดัเก็บเอกสาร การจดัท าและเสนอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน ผล
การด าเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี 
การบริหารพสัดุ และการคุมค่าใชจ่้ายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตลอดจนดูแลความสะดวกต่าง 
ๆ 
 3. ครูผูส้อน ครูผูส้อนเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารงานในการจดัการศึกษาอย่างหน่ึง 
เพราะถือว่าเป็นการบริหารด้านบุคลากร ถ้าครูผูส้อนขาดประสิทธิภาพ การเรียนการสอนก็จะ
ประสบความลม้เหลว ท าใหเ้กิดการสูญเปล่าทางการศึกษาได ้
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะของครูท่ีสามารถสอน
ใหน้กัเรียนเป็นส าคญั มีดงัน้ี 
 1. มีใจรักเด็ก รักการอ่าน รักอาชีพครู อยากพฒันาคน 
 2. มีใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก  
 3. ไวต่อความรู้สึกต่อความคิดเห็นของเด็ก 
 4. มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย สามารถสอนได้โดยการใช้ส่ือ กิจกรรม การทดลอง การ
บรรยาย การเคล่ือนไหว ท่ีตอบสนองกบัลีลาการเรียนของเด็ก 
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 5. สนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้นอยากรู้ อยากเห็น 
 6. มีความรู้ ความเขา้ใจในวชิาท่ีตนเองรับผดิชอบเป็นอยา่งดี 
 7. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพนัธ์ดี 
 8. มีลกัษณะเป็นผูป้ระสานจดัการ สนบัสนุน ให้ก าลงัใจผูเ้รียน มองเห็นความแตกต่างของ
ผูเ้รียน เป็นนกัสังเกต 
 9. มีความสามารถในการวดัและประเมินผลทั้ งในด้านวิชาการ สังคม อารมณ์ ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่นสามารถสร้างแบบประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู้อยา่งง่ายๆ การใชข้อ้มูล
หลายด้านมาประกอบการประเมินผล หรือการส ารวจความคิดเห็น ความสนใจของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 
 10. มีความเขา้ใจในการจดัหลกัสูตรท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการทางการศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 11. มีมาตรฐานคุณภาพทางจรรยาบรรณอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูเ้รียนและ
ผูร่้วมงาน24 
 อรทัย มูลค า และสุวิทย์ มูลค า กล่าวถึง บทบาทของครูผูส้อนให้สามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. ปรับเปล่ียนแนวคิดให้เอ้ือต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจ และปรับ
เน้ือหากระบวนการ และทฤษฎีการสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ 
 2. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ หรือวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนักบั
ผูเ้ก่ียวข้อง เช่น ครูรายวิชา หรือกลุ่มวิชาอ่ืนๆ ท่ีสอนในชั้นเดียวกัน ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก ์
ผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหข้อ้เสนอแนะการประสานความร่วมมือกนัทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3. ก าหนดกิจกรรมวางแผนการสอนไวล่้วงหน้า เพื่อจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือต่างๆ 
ตลอดจนแหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคลและสถานท่ี 
 4. จดักิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้รียนปฏิบติัอยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
และปัจจยัพื้นฐานของโรงเรียน เช่น สภาพห้องเรียน บริเวณโรงเรียน สภาพทอ้งถ่ิน ส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชน เป็นตน้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยเร่ิมจากสภาพใกลต้วั สามารถสัมผสัไดแ้ละผูเ้รียน
สนใจท่ีสุด ลดบทบาทจากผูส้อนเป็นผูก้  ากบัหรือผูจ้ดัการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

                                         
 24ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ร่วมคิดร่วมเขียน ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียน
ส าคัญทีสุ่ด, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2542), หนา้ 39. 
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 5. จดัเตรียมส่ือ และแหล่งเรียนรู้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน 
 6. วดั และประเมินผลผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบตามสภาพจริง และเป็นไปทางสร้างสรรคโ์ดย
ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายวิธี เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน การทดสอบ แฟ้ม
สะสมงาน เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นทั้งขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคล และขอ้มูลในภาพรวมเพื่อ
น าไปใชใ้นการวางแผนการสอน หรือพฒันาผูเ้รียนต่อไป เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วน
ร่วม และรับทราบผลการเรียนอยู่เสมอ ท าวิจยัในชั้นเรียนควบคู่กบัการเรียนการสอน หรือการ
จดัการเรียนรู้ แลว้น าผลไปปรับปรุงหรือพฒันา25 
 กล่าวโดยสรุป ครูผูส้อน เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ มีบุคลิกท่ีดี 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนและผูอ่ื้น มีใจรักเด็ก รักอาชีพครู มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการ
วางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือและดูแลนกัเรียนดว้ยความ
จริงใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองด้วยการเข้ารับรับการอบรมและศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยูเ่สมอ  
 4. ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน การบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน เช่น ครอบครัว องคก์รชุมชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถานท่ีราชการ องคก์รเอกชน และสถาบนัสังคม
อ่ืนๆ เป็นตน้ งานสัมพนัธ์ชุมชนท่ีส าคญัต่อการบริหารงานของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งให้ความ
สนใจและน าไปปฏิบติั ในการระดมทรัพยากรทางความคิดและทุนทรัพยจ์ากชุมชนมาช่วยในการ
พฒันาโรงเรียน โดยมีขอบข่ายงาน ดงัน้ี 
 1. งานกรรมการสถานศึกษา เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับผูป้กครอง ชุมชน ในรูปของ
คณะกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการร่วมพฒันาโรงเรียนเพื่อให้นกัเรียนมีการพฒันาท่ีดีข้ึน  
 2. งานสานสัมพนัธ์ เป็นงานท่ีตอ้งการให้มีการรับข่าวสารระหว่าโรงเรียนกบัชุมชนและ
งานต่างๆ ท่ีชุมชนและโรงเรียนไดร่้วมกนัจดัข้ึนเพื่อเป็นการพฒันาทอ้งถ่ินและส่งผลถึงการพฒันา
โรงเรียน 
 3. งานเยี่ยมบา้นนกัเรียน เป็นงานท่ีตอ้งประสานกบัผูป้กครองนกัเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพ และรวมถึงการแกปั้ญหาร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียน 
 4. งานทุนทรัพยเ์พื่อพฒันาการศึกษา เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาทุนเพื่อช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยท่ี์ส่งผลถึงการพฒันาผูเ้รียนอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีไดรั้บความ

                                         
 25อรทยั มูลค า และสุวิทย ์มูลค า, การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนผู้เรียนเป็น
ส าคัญ, (กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจ ากดัภาพพิมพ,์ 2544), หนา้ 197- 199. 
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เดือดร้อนทั้งในส่วนของผูป้กครอง ชุมชน และสังคม หรือเกิดภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศ  
 4.1 วตัถุประสงค ์
 4.1.1 เพื่อใหชุ้มชนไดมี้โอกาส มีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 4.1.2 เพื่อใหน้กัเรียน ครู และโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 4.1.3 เพื่อใหชุ้มชนไดร่้วมจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 4.1.4 เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน เช่นการท า
วารสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
 4.1.5 เพื่อให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนร่วมคิด ร่วม
พฒันาโรงเรียน 
 4.2 บทบาทของงานสัมพนัธ์ชุมชน 
 4.2.1 มีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์งานของโรงเรียนใหชุ้มชนทราบ 
 4.2.2 เยีย่มบา้นนกัเรียน เพื่อช่วยเหลือติดตามพฤติกรรมของนกัเรียน 
 4.2.3 ช่วยประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 4.2.4 น าคณะครูและนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชนจดั 
 4.2.5 จดัท าจุลสาร แผน่พบั ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนใหชุ้มชนทราบ 
 4.2.6 เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม 
 4.2.7 จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีชุมชนตอ้งการ  
 4.2.8 ด าเนินการตามโครงการเยีย่มบา้นเพื่อติดตามนกัเรียน 
 4.2.9 เขา้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ร่วมกบัชุมชน  
 4.2.10 ให้บริการสถานท่ีอุปกรณ์ของสถานศึกษาแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีมาขอใชบ้ริการ 
 กล่าวโดยสรุป งานด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลใน
สถานศึกษาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน และหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจดัท าเอกสารเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน มีการส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน  
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 2.3.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
 นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) ไวแ้ตกต่างกนั 
ดงัน้ี 
 กิติมา ปรีดีดิลก  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีชอบหรือพอใจ ท่ีมี
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆ และเขาไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการของเขาได้26 
 ณรงค์ชัย ไวยอาภา กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขของบุคคลต่อการ
ท างานซ่ึงเป็นผลมาจากบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจนเป็นท่ีน่าพอใจ27 
 ตระกูล สุวรรณดี ไดป้ระมวลใจความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยสรุป 
ดงัน้ี 
 1. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร 
 2. ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และต่อหน่วยงานหรือ
องคก์าร 
 3. ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีความซ่ือสัตย ์ความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน
หรือองคก์าร 
 4. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ และมีการรวมพลงัเพื่อก าจดัปัญหาใน
องคก์รร่วมกนั 
 5. ความพึงพอใจช่วยเก้ือหนุนใหก้ฎเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบั สามารถใชบ้งัคบัควบคุม
ความประพฤติของผูป้ฏิบติังานใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดี 
 6. ความพึงพอใจก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองคก์ารท่ีร่วมมือกนัปฏิบติังานอยู ่
 7. ความพึงพอใจช่วยเก้ือหนุนใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความสร้างสรรคใ์นกิจการต่าง ๆ28 
 รุ่ง แก้วแดง ไดใ้หท้ศันะวา่ การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการนอกจากสามารถท่ีจะ
ดูเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารไดแ้ลว้ ยงัเป็นการประเมินภาพขององคก์รในดา้นอ่ืน  

                                         
  26กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : อกัษร
การพิมพ,์ 2535), หนา้ 321 – 322.  
 27ณรงคช์ยั ไวยอาภา,  ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการท างาน, (กรุงเทพมหานคร  : 
อรุณการพิมพ,์ 2538), หนา้ 21. 
 28ตระกลู สุวรรณดี, การบริหารงาน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2538), หนา้ 30-31.  
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 จากมุมมองของลูกคา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งมากในการปรับปรุงองค์การ ไดแ้ก่ 
เร่ืองการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ วฒันธรรม เป็นตน้ ขอ้มูลเร่ืองความพึงพอใจของ
ลูกค้าสามารถท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย จนกล่าวได้ว่าทั้ งองค์การต้องมีการปรับการ
บริหารกระบวนการท างานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ การส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกคา้เป็นเร่ืองจ าเป็นและทุกองคก์ารตอ้งท า29  
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการ
ท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ี
เป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญั
ก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งการส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร30 
 ชุรีกร วงศ์ไชยยา กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมี
ต่อคุณภาพของการท างานเป็นท่ีพึงพอใจเม่ืองานนั้นให้ผลตอบแทน ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ซ่ึง
สนองความตอ้งการของบุคคลนั้นได้31 
 สิกขวัฒน์ ขวัญแก้ว กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงท่ีเป็นความรู้สึกซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองหรือเป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัหรือมากกวา่ ระหวา่งการรับรู้ในการท างานของผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงั32 
 อเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร อดุลพฒันกจิ กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึก
ในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลท่ีเกิด

                                         
 29รุ่ง แกว้แดง, รีเอ็นจีเนียร่ิงระบบราชการไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 
2540), หนา้ 191-194. 
 30ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ูนย์
ส่งเสริมวชิาการ, 2545), หนา้ 143. 
 31ชุรีกร วงศไ์ชยยา, “ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน”,  การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2547, หนา้ 9.  
 32สิกขวฒัน์ ขวญัแก้ว, “ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงานของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษกรณีศึกษาโรงเรียนสงขลาพฒันาปัญญา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา), 2548, หนา้ 9. 
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จากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงในสถานการณ์อนัหน่ึงอนัใด 
ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน33 
 อ านวย แกมนิล สรุปว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดี เป็นไปตามความ
คาดหวงั หรือมากกวา่ส่ิงท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น และสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามได้
ต่อไป34 
 ศิริพร เพิม่ผล กล่าวสรุปวา่ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัต่างๆ
ในทางบวก การได้รับการเอาใจใส่ ยินดี พึงพอใจ เป็นสภาพหรือระดบัความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าท่ีหรือความรู้สึกมีความสุข พึงพอใจความส าเร็จตามความมุ่ง
หมายหรือความคาดหวงัท่ีมีต่อการปฏิบติังานหรือกิจกรรมต่าง ๆ35  
 หทัยวรรณ วิศวกุลวาณิช กล่าวสรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี 
เต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงมีทั้งความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึก
ในทางลบ36  
 ศุภฤกษ์ เน่ืองจ านงค์ ได้กล่าวสรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองกบัความ
ตอ้งการ หรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความพอใจของมนุษย ์ความรู้สึกของบุคคลเม่ือไดรั้บผลส าเร็จ

                                         
 33อเนก สุวรรณบณัฑิตและภาสกร อดุลพฒันกิจ, จิตวิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 
เพรสแอนดดี์ไซน์, 2548). หนา้ 169.  
 34อ านวย แกมนิล, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, หนา้ 49. 
 35ศิริพร เพิ่มผล, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานสถานศึกษา 
สังกดัเทศบาลเมืองน่าน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร (เทศบาลพระเนตร)”, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ)์, 2549, หนา้ 18.  
 36หทยัวรรณ วศิวกุลวาณิช. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาและ
บริการของโรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2552, หนา้ 21. 
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ตามจุดประสงค ์หรือความมุ่งหมาย เป็นกระบวนการทางจิตวทิยาท่ีสามารถคาดคะเนไดว้า่มีหรือไม่ 
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุขต่อองคป์ระกอบและส่ิงจูงใจต่างๆของงาน37 
 ธีรยา กาญจนานันท์ สรุปไวว้่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีมีซ่ึงเป็นไปใน
ทางบวก คือเป็นไปตามความคาดหวงั หรือมากกวา่ท่ีคาดหวงั ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม
ต่าง ๆ หรือเกิดความกระตือรือร้นในการท างานหรือในการแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ38  
 อโนมา แซ่โง้ว กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บตาม
ความคาดหวงัหรือไดรั้บความส าเร็จตามความคาดหมาย ระดบัความพึงพอใจของบุคคลจึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัระดบัความคาดหวงั39  
 เดวิส (Davis) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเม่ือความต้องการ
พื้นฐานทั้งร่างกายและจิตใจไดรั้บการตอบสนอง พฤติกรรมเก่ียวกบัความพอใจของมนุษยเ์ป็น
ความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายเหนือภาวะไม่สมดุลในร่างกาย เม่ือ
สามารถขจดัส่ิงต่างๆ ดงักล่าวออกไปได ้มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ40 
 วอลแมน (Wollman) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ความสุข ความอ่ิมเอมใจเม่ือความตอ้งการหรือแรงจูงใจของตนไดรั้บการตอบสนอง41 

                                         
 37ศุภฤกษ์ เน่ืองจ านงค์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนวดัตโปทาราม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2552, หนา้ 60. 
 38ธีรยา กาญจนานนัท์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, หนา้ 45 
 39อโนมา แซ่โงว้, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลสองภาษาในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, หนา้ 37.  
 40 Davis, K.,Human relation at work ; The dynamic of organization behavior, อา้งใน 
ยงยุทธ ชุมเนตร, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุมบุรพานาเชือก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2553, หนา้ 15. 
 41Wollman, B.B. Dictionary of behavioral science. อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 15.  
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 ชาปฟิน (Chaphin) กล่าวว่า ความพึงพอใจ ตามค าจ ากดัความของพจนานุกรมทางด้าน
จิตวทิยา หมายถึง ความรู้สึกในขั้นแรกท่ีแรงกระตุน้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย42 
 จากการศึกษาความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ไดรั้บการตอบสนองไปในทางท่ีดี เป็นไปตามความคาดหวงัหรือมากกว่า
ความคาดหวงั และสอดคล้องกบัความตอ้งการของตน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เกิด
ความรู้สึกท่ีดีในการท างาน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
 2.3.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 สก๊อตต์(Scott) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการจูงใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานโดยเนน้เป้าหมายใหไ้ดผ้ล กล่าวคือจะตอ้งพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี 
 1. งานจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวัของบุคคล งานจึงจะมีความหมาย
ส าหรับผูน้ า  
 2. งานนั้นจะตอ้งวางแผนและวดัความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างาน และระบบการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อใหไ้ดผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 3.1 ผูท้  างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
 3.2 ผลงานกลบัมาใหผู้ท้  างานทราบโดยตรง 
 3.3 งานนั้นเป็นท่ีพึงปรารถนา 
 3.4 งานนั้นมีลกัษณะทา้ทาย 
 3.5 งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได้43 
 

                                         
 42Chaphin, J.P. Dictionary of psychology(5 th ed). อา้งในเร่ืองเดียวกนั, หนา้ 15.  
  43Scott Mayers M., Every Employers a Manage More. Meaningful Work Through 
Job Enternent, อา้งใน ยนั กวยเงิน, ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอหนองววัซอ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2553, หนา้ 36. 
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 กิลเมอร์(Gilmer) ไดจ้  าแนกองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานไว ้10 ประการ 
ดงัน้ี 
 1. ความปลอดภยั ได้แก่ ความมัน่คงในการท างาน การได้ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถและไดรั้บความเป็นธรรม 
 2. โอกาสก้าวหน้าในงาน ได้แก่ การมีโอกาสเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน และการมี
โอกาสไดรั้บส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการท างาน 
 3. ความพอใจในการจดัการ ไดแ้ก่ความพึงพอใจในงานท่ีท าและความพึงพอใจในการ
จดัการ 
 4. ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกพอใจในค่าจา้ง และรู้สึกสมเหตุสมผลในส่ิงตอบแทนนั้น 
ๆ 
 5. ลกัษณะงานท่ีท า ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงานท่ีท า หากไดท้  างานท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการและความถนดั 
 6. การบงัคบับญัชา มีส่วนท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
 7. ลกัษณะทางสังคม หากผูป้ฏิบติังานสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีความสุข ก็
จะเกิดความพึงพอใจ 
 8. การคมนาคมและการส่ือสาร มีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างานมากน้อย
ต่างกนั 
 9. สภาพการท างาน ได้แก่ แสง เสียง ห้องน ้ า และชัว่โมงการท างานเป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมี
ส่วนช่วยใหเ้กิดความพึงพอใจงานมากนอ้ยต่างกนั 
 10. ส่ิงตอบแทน ไดแ้ก่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน การรักษาพยาบาล ก็มีส่วน
ใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานได้44 
 ภิญโญ สาธรไดก้ล่าววา่ บุคลากรจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและท างานให้โรงเรียนได้
นานหรือไม่เพียงใด อาศยัส่ิงจูงใจหลายชนิดดว้ยกนั ท่ีส าคญัมี 5 ประการ คือ 
 1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ เช่น เงินและส่ิงของ 

                                         
  44Gilmer, V. van Haller., Applied Psychology : Probrem in Leving and work, อา้งใน 
บุญสุข ค าพมยั, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนาโพธ์ิ 
2 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2553, หนา้ 32-33. 



33 
 

 2. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส เช่น การให้โอกาสท่ีจะมีช่ือเสียงดีเด่น มีเกียรติยศ มีอ านาจ
ประจ าตวัมากข้ึน และโอกาสไดต้ าแหน่งงานสูงข้ึน 
 3. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการท างานซ่ึงไม่เก่ียวกบัวตัถุ เช่น สภาพของสังคมของครูใน
โรงเรียนช่วยให้โรงเรียนน่าอยู่ ครูรักใคร่ชอบพอกนั ไม่แบ่งกลุ่มแบ่งพวก ครูทุกคนอยู่ในฐานะ
ทดัเทียมกนั ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ครูไม่มีความแตกต่างกนัมากในทุก ๆ ดา้น 
 4. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการท างานซ่ึงอาศยัวตัถุเป็นหลกั 
 5. การบ ารุงขวญัหรือก าลงัใจ และสร้างความรู้สึกให้เกิดกบัครูทั้งหลายวา่ตนมีส่วนร่วม
อยา่งส าคญัในการสร้างช่ือเสียงใหโ้รงเรียนหรือมีส่วนร่วมในการแกไ้ขสถานการณ์ส าคญัต่างๆของ
โรงเรียน45 
  จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปได้ว่า มนุษยมี์ความตอ้งการหลายระดบัข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบหลายๆ ดา้น ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีความคงท่ีและแน่นอน สามารถเปล่ียนไป
ไดต้ามสถานการณ์ การน าปัจจยัต่างๆมาเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลเกิดแรงจูงใจ เป็นสาเหตุของความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจของมนุษย ์มีผลต่อความพึงพอใจทั้งในด้านบวกและด้านลบ การจูงใจมี
อิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การส่งเสริมสนบัสนุน ร่วมคิดร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบในการท างานต่างๆ ท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 

2.4 บทบาทและความสัมพนัธ์ของผู้ปกครองทีม่ต่ีอการบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดในการน านโยบายการศึกษาของชาติเข้าสู่การ
ปฏิบัติซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องท าหน้าท่ีบริหารการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ
ตลอดจนไดง้านท่ีมีมาตรฐาน และมีคุณภาพสูงสุด การบริหารการศึกษาจะประสบความส าเร็จได้
นั้น ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบของการเรียนการสอนท่ีท าให้นกัเรียนไดรั้บการศึกษาอยา่งสมบูรณ์ มี
อิทธิพลมาจากหลายดา้น เช่น สภาวะแวดลอ้มของชุมชน ส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น กลุ่มเพื่อน การ
ปรับปรุงและการพฒันา การศึกษาจึงไม่อาจละเลยกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลท่ีใกลชิ้ด

                                         
 45ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2541), 
หนา้ 360-361. 
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กบันกัเรียน46 ผูป้กครองเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบันกัเรียนท่ีสุดทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่งอีก
ประการหน่ึง เพราะว่านกัเรียนท่ีได้รับการพฒันาดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งจากโรงเรียนเม่ือไดรั้บการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนเป็นการเสริมแรงจากผูป้กครองนกัเรียนจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ และ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข การพฒันาการในดา้นต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นไดว้า่ บทบาทของ
ผูป้กครองมีความส าคญัยิง่ต่อการศึกษาของนกัเรียน การท่ีผูป้กครองนกัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียน จะท าใหโ้รงเรียนไดท้ราบทิศทางในการจดัการศึกษาเป็นอยา่งดี 
 ประดิษฐา จันทร์ไทย  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
การศึกษาว่า การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้การสนับสนุน ร่วมมือ และตดัสินใจในการก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย และแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน ลกัษณะการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองนกัเรียนในการจดัการศึกษา ก็คือ การท่ีผูป้กครองนกัเรียน หรือประชาชนมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนโดยการสนบัสนุน ดา้นความคิดเห็น ตดัสินใจ สละแรงงาน และสละเวลาให้โรงเรียน ใน
การวางแผน การก าหนดนโยบาย การติดต่อส่ือสารระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน การแกปั้ญหา พฒันา 
สนบัสนุนดา้นการเงินและการประเมินผลการท างาน ซ่ึงแบ่งงานเป็น 2 ประการ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยกฎหมาย ระเบียบประเพณีและ
ขอ้ตกลงร่วมกนัรองรับ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยปัจเจกบุคคล เช่น ไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นตวัแทน และเก่ียวขอ้งโดยตรงส่วนการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการโดยกลุ่มบุคคล เช่น สมาคม
ผูป้กครองและครู สมาคมวชิาชีพ 
 2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมาย 
ระเบียบประเพณี และขอ้ตกลงรองรับ การมีส่วนร่วมอยา่งไม่เป็นทางการโดยปัจเจกบุคคล คือ การ 
เก่ียวขอ้งเฉพาะคราว เช่น ในฐานะผูช้  านาญการพิเศษในสาขาอาชีพ เป็นตน้ ส่วนการมีส่วนร่วม 
 
 

                                         
 46จ าเรียง ถาวรสิน, “การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2544, หนา้ 36. 
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อยา่งไม่เป็นทางการโดยกลุ่มบุคคล เป็นการรวมกลุ่มผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัเฉพาะคราว
ไม่ต่อเน่ือง เช่น ผูส้นใจในการกีฬาของโรงเรียน47  
 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให้การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนประสบความส าเร็จ ขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน มีดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้ท่ีจะจดัตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน อนัเป็นรากฐานของการจดั
การศึกษา การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงควรจดัให้คนในชุมชน จึงจะรับใช้และตรงกบัความตอ้งการของ
ชุมชนนั้น ๆ เพราะชุมชนจะมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะจดัการศึกษาท่ีถูกตอ้งนั้น ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม 
และมีบทบาทร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย เพราะการ
มีส่วนร่วมโดยตรงของชุมชนในทอ้งถ่ินเป็นเง่ือนไขจ าเป็นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของชุมชนได้อย่างดีท่ีสุด คือ สามารถ
แกปั้ญหาใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. ระบบโรงเรียนในอนาคต ควรมีการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน และวิถีชีวิตใน
ชุมชนให้สัมพนัธ์กนั กล่าวคือ การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกบัสภาพปัญหา
ความตอ้งการ และศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่วา่จะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ
โรงเรียน 
 3. ควรจดัการศึกษาให้หลากหลาย สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ิน ระบบโรงเรียน
จะตอ้งมีหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ส่วนหน่ึงท่ีเหมือนกนั แต่อีกส่วนหน่ึงจะตอ้งสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน เพราะในแต่ทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั ทั้งสภาพ
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศาสนา ชีวิต ความเป็นอยู ่ตวั
แปรเหล่าน้ี ล้วนเป็นองค์ความรู้ท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้ของชุมชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีควร
น ามาก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ พื้นฐานส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

                                         
 47ประดิษฐา จันทร์ไทย , “การศึกษาการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ปกครองและครูใน
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั), 2532, หนา้ 10. 
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 4. การจดัการเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ จะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างเต็มท่ีในกระบวนการจดัการศึกษา โดยรัฐจะตอ้งกระจายอ านาจสู่ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
หรือยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการจดัการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนตอ้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางการศึกษา เพื่อให้การจดัการศึกษา
สอดคลอ้งกบัชุมชนมากข้ึน การมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินนั้นไม่ใช่เพียงแต่มีตวัแทนเขา้มามีบทบาท
ร่วมในการก าหนดเน้ือหาสาระของหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ตอ้งหมายถึง
การน าเอาองคค์วามรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเขา้ไปประกอบเป็นฐานของการก าหนดหลกัสูตร และ
การจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นเกิดมาจากการ
ปฏิบติัสัมพนัธ์ของการเรียนรู้ในชุมชนและโรงเรียน การส านึกและรับรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญา 
นับเป็นเง่ือนไขท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพื่อน าไปสู่กระบวนการปรับ
หลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้ัมพนัธ์สอดคลอ้งต่อชีวติของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 5. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งเป็นการจดัการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบในตวั เม่ือนกัเรียน
จบการศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้พฒันาอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได้ การศึกษาต้อง
สัมพนัธ์กับชีวิตจริงในชุมชน โรงเรียนต้องเป็นแหล่งความรู้ และฝึกทกัษะด้านต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โอกาสท่ีชุมชนทอ้งถ่ินจะสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพของตนข้ึนมาได ้คือ 
จะตอ้งจดัการศึกษาทุกระดบั ใหป้ระสานเช่ือมโยงเป็นองคป์ระกอบของการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการ
เรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง เพื่อให้ระบบการศึกษาสอดคล้องกับพื้นฐานของครอบครัว อาชีพและวิถีการ
ด าเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน ระบบโรงเรียนชุมชนจะเป็นแหล่งท่ีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ต่างมาใช้บริการเพื่อ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีความหลากหลาย 
การศึกษาท่ีต่อเน่ือง จะอ านวยประโยชน์ให้กบัชุมชนในทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก โรงเรียนจะเป็น
แหล่งวชิาความรู้ ฝึกทกัษะประสบการณ์ต่างๆ ใหท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ โดยสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและประชาชนในท้องถ่ินนั้นก็มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดการจดัการศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้อีกดว้ย  
 บุคคล ผูป้กครอง ครอบครัว และสถาบนัสังคมมีบทบาทเขา้ร่วมในการจดัการศึกษาได้
หลายประการ คือ 
 1. ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรหลานตน และการเรียนการสอน 
 2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร พฒันาการของบุตรหลาน และการเรียนการ
สอน 
 3. ร่วมจดัท าหลกัสูตร และติดตามผลการศึกษา 
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 4. ร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูป้กครองอาจร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือร่วมกิจกรรมอ่ืนท่ีสถานศึกษาจดั ซ่ึงหากสถานศึกษามีแนวทางสนบัสนุนท่ีดีก็
จะส่งผลดีต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอง 
 5. ร่วมสนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนด้านความคิด การเป็นผูน้ า การเป็น
กรรมการ การร่วมประชุม การใหค้  าปรึกษาแนะน า การให้ขอ้มูลความคิดเห็น การปกป้องดูแล การ
ร่วมด าเนินโครงการ48 
 ดงันั้น การจดัการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน ก็คือให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษา ซ่ึงชุมชนในท่ีน้ีก็คือผูป้กครองนกัเรียนนั้นเอง ถา้ผูป้กครอง
นกัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษามาก ๆ ก็จะส่งผลต่อการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา และสนองตอบความตอ้งการของสังคมโดยรวม 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 2.5.1 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เป็นการรวม 3 หน่วยงานเดิม คือ ส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดั ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัและส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดั เขา้ดว้ยกนั
เพื่อให้การศึกษามีความเป็นเอกภาพและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ
แบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศจ านวน 182 เขต  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครอบคลุมพื้นท่ี 6 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอคง อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบวัลายและ อ าเภอ     
สีดา มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัจ านวนทั้งหมด 190 โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตั้งอยูท่ี่อาคารรัตตไพบูลย ์ถนนรถไฟ 1 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั
ใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา ห่างจาก
กรุงเทพฯประมาณ 350 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดันครราชสีมา 101 กิโลเมตร  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีด าเนินงานให้เป็นไปตาม

                                         
 48 พจนีย ์เทียมศกัด์ิ, อา้งใน วสิิทธ์ิ ฉตัรมงคล, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 6 (วดัธรรมสามคัคี)”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, หนา้ 32.  
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อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มีอ านาจ ดงัน้ี 
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ
ตรวจสอบติดตาม การใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บใหห้น่วยงานดงักล่าว 
 3. ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4. ก ากบั ติดตาม ดูแลและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานงานระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการ
จดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถานท่ีอนัท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11. ประสานงานปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กร หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหน้าท่ีของ
ผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
 สถานศึกษาในเขตต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีทั้งหมด 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นหวัหนอง มีนกัเรียน
จ านวน 50 คน โรงเรียนบา้นหนองบวั (ชาลีราษฎร์สามคัคี) มีนกัเรียนจ านวน 157 คน โรงเรียนบา้น
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มูกมนัโนนอุดมสามคัคี มีนกัเรียนจ านวน 100 คน และโรงเรียนบา้นกุดปลาฉลาดหนองปรือ มี
นกัเรียนจ านวน 243 คน รวมจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 550 คน49  
 2.5.2 พืน้ทีต่ าบลบึงส าโรง 
 ต าบลบึงส าโรง จดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2531 โดยแยกมาจาก ต าบล บึงพะไล และ 
ต าบลสีสุก ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลบึงส าโรง ในปี พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบล ในปี 2553 ช่ือของต าบลบึงส าโรง ไดจ้ดัตั้งมาจากช่ือของแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ ท่ี
ประชาชนบริเวณนั้นเรียกวา่ หนองบึงส าโรง ต าบลบึงส าโรง ตั้งอยูใ่นอ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั
นครราชสีมา อยูห่่างจากกรุงเทพฯประมาณ 395 กิโลเมตร ประกอบดว้ย 9 หมู่บา้น คือ บา้นหนอง
บวั บา้นโนนสะอาด บา้นหนองโน บา้นหวัหนอง บา้นหนองปรือ บา้นกุดปลาฉลาด บา้นโมกมนั 
บา้นโนนอุดม บ้านหนองปรือใหม่ มีประชากรทั้งส้ิน 5,508 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ เล้ียงสัตว ์นอกจากนั้นจะมีอาชีพ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ 
ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และมีวดัจ านวน 10 วดั  ต าบลบึงส าโรงสถานศึกษา 4 แห่ง 
คือ โรงเรียนบา้นกุดปลาฉลาดหนองปรือ โรงเรียนบ้านหัวหนอง โรงเรียนบ้านหนองบวั(ชาลี
ราษฎร์สามคัคี) โรงเรียนบา้นมูกมนัโนนอุดมสามคัคี 
   

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปและ
น าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. งานวจิยัในประเทศ 
 สิริกุล ฉวีวรรณ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดั การศึกษาของโรงเรียนบ ารุงปัญญา ในด้านวิชาการ ด้าน
ครูผูส้อน ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการบริการนักเรียน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนและผูป้กครอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียน พบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีสถานภาพต่างกนัในระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูป้กครองท่ีมีนกัเรียน

                                         
  49ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6, ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท.นม.
เขต 6, สืบคน้จาก : http:2//www.nma6.obec.go.th/korat6/view.php?articie_id=269, 2550.  
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ต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูป้กครองนักเรียนใน
ระดบัอนุบาลและประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0550 
 ศิริพร เพิ่มผล ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงาน
สถานศึกษา สังกดัเทศบาลเมืองน่าน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามคัคีวทิยาคาร (เทศบาลบา้นพระเนตร) 
พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาในการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และพบว่าผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
สถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษา สังกดัเทศบาลเมืองน่าน
แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั51 
 ชลติา ช้างพลายแก้ว ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน
ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัว่ไป พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 โดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนักเรียน พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ52 
 ปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจการจัดการศึกษาผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนมธัยมท่าแคลง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ความ
พึงพอใจการจดัการศึกษาผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนมธัยมท่าแคลง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                         
  50 สิริกุล ฉวีวรรณ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2546, 104 หนา้. 
 51ศิริพร เพิ่มผล, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานสถานศึกษา 
สังกดัเทศบาลเมืองน่าน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร(เทศบาลพระเนตร)”, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ)์, 2549, 73 หนา้.  
 52ชลิตา ชา้งพลายแกว้, “ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 92 หนา้. 
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จนัทบุรี เขต 1 ใน 4 ดา้นคือ ดา้นบริหารวชิาการ ดา้นบริหารงบประมาณดา้นบริหารบุคคล และดา้น
บริหารทัว่ไป โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก จ าแนกอาชีพแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ความพึงพอใจการจดัการศึกษาผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนมธัยมท่าแคลง ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมรายดา้นทุกดา้น จ าแนกสภาพการสมรส แตกต่างอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติและ ความพึงพอใจการจดัการศึกษาผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนมธัยมท่าแคลง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น จ าแนกสถานภาพ
ผูป้กครอง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ53 
 คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการ
บริหารงานของสถานศึกษาในอ าเภอหนองม่วงไข่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1 
พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในอ าเภอหนองม่วงไข่ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจใน
ดา้นการบริหารบุคคลเป็นอนัดบัแรกรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารวิชาการ 
และด้านการบริหารงบประมาณ ตามล าดับ ความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการ
บริหารงานของสถานศึกษาจ าแนกตามความสัมพนัธ์ของผูป้กครองกบันกัเรียน โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก และความสัมพนัธ์ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0554  
 วสิิทธ์ิ ฉัตรมงคล ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเมืองพทัยา 6 (วดัธรรมสามคัคี) พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 6  (วดัธรรมสามคัคี) ใน 4 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริหารทัว่ไปกบัด้านบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้าน
บริหารงานบุคคลและดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 6 (วดัธรรมสามคัคี) ใน 4 ดา้น จ าแนกตามอาชีพ
ของผูป้กครอง โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้น

                                         
  53ปริยวศิว ์วงษจ์นัทร์, “ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน 
 มัธยมท่าแคลง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 116 หนา้. 
 54คเชนพงษ ์สุมาลยโ์รจน์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษาในเขตอ าเภอหนองม่วงไข่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ)์, 2550, 113 หนา้.  
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บริหารงานวชิาการกบัดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ส่วนดา้นบริหารงานงบประมาณแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 6 (วดัธรรมสามคัคี) ใน 4 ดา้น 
จ าแนกตามช่วงชั้นของนกัเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ส่วนด้านบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ55  
 อ านวย แกมนิล ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนบา้นคลองสิบสาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 พบวา่ ความพึง
พอใจของผู ้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นคลองสิบสาม สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามช่วงชั้น โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้น
คลองสิบสาม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นคลองสิบสาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1 จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีประกอบอาชีพเพาะปลูกมีความพึงพอใจมากกว่าผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพ
ปศุสัตว์56 
 พีราวิชญ์ ต่อกิจธนพัฒน์ ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี พบว่า 

                                         
 55วิสิทธ์ิ ฉัตรมงคล, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเมืองพทัยา 6 (วดัธรรมสามคัคี)”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 97 หนา้.  
 56อ านวย แกมนิล, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนบา้นคลองสามสิบ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1”, งานนิพนธ์ 
 การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 107 หนา้. 



43 
 

ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 30 – 40 ปี มากท่ีสุด ส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจา้ง และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อีกทั้งพบวา่เกือบทั้งหมดมีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขต
ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นบริการ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นธุรการ ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นวิชาการ
และดา้นกิจกรรมนกัเรียน ตามล าดบั และพบวา่ ผูป้กครองท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม ไม่
แตกต่างกนั57 
 สุรทนิ พะลายานนท์ ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนพิทกัษ์นครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพิทกัษน์ครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพิทกัษน์ครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานท่ี 
ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง และการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพิทกัษ์นครินทร์สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่ีมีเพศ อายุ และวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจ โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั58 
 อุเทน บุญลีลา ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ พบว่าความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดั
จรเขใ้หญ่ โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการ
บริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานวชิาการ เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ

                                         
 57พีราวิชญ ์ต่อกิจธนพฒัน์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี”, รายงานการศึกษาค้นคว้า
อสิระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2550, 50 หนา้. 
 58สุรทิน พะลายานนท์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนพิทกัษ์นครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 94 หนา้.  
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ของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นก่อนประถมศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจรเข้ใหญ่ 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป โดยภาพรวมความพึงพอใจมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0559 
 โกสุม ระภักดี ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนบา้นนาส าราญรุ่งเรือง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ผูป้กครองท่ีมีความพึง
พอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านนาส าราญรุ่งเรือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองบวัล าภู เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ งานบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารทัว่ไป และดา้นการ
บริหารงบประมาณ ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั60 
 สุนทร พุฒพันธ์ ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงาน
บริหารทัว่ไปของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่ี 13 และ 14 ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษายโสธร เขต 1 พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบริหารทัว่ไป
ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่ี 13 และ 14 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร 
เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่ี 13 และ 14 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมและรายดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นกิจกรรมนกัเรียน และดา้นอาคาร
สถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูป้กครองนักเรียนท่ีสังกดัศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในศูนย์

                                         
 59อุเทน บุญลีลา, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดั
จระเขใ้หญ่”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี), 
2550, 151 หนา้. 
 60โกสุม ระภกัดี, “ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารโรงเรียนบ้านนาส าราญ
รุ่งเรือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัรามค าแหง), 2551, 105 หนา้. 
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เครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่ี 13 และ 14 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั61 
 ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล และสุขุม ธนสิงห์ ไดว้ิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียง
อนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน ด้านครูผูส้อน ด้านวิชาการ และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ผูป้กครอง ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศ
ศึกษา จ าแนกตามสัญชาติ วุฒิการศึกษาและรายไดร้วมของผูป้กครองต่อเดือน พบวา่ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0562 
 ศุภฤกษ์ เน่ืองจ านงค์ ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวดัตโปทาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ ความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัตโปทาราม สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 4 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้น
การบริหารทัว่ไป และดา้นการบริหารวชิาการ เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 
จ าแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญั จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

                                         
 61สุนทร พุฒพนัธ์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานบริหารทัว่ไป
ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่ี 13 และ 14 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร 
เขต 1”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 
2551, 96 หนา้. 
 62ภทัรพงศ ์ศรีวรกุลและสุขุม ธนะสิงห์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต. 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร), 2552, 110 หนา้. 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบริหารวิชาการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .0563  
 หทัยวรรณ วิศวกุลวาณิช ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนกาญจะวทิยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นบุคลากรท่ี
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดั
การศึกษาและบริการของโรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ จ าแนกตามอาชีพ 
พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจในด้านผูเ้รียน และด้าน
บุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 จ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง พบว่า 
ในภาพรวมผูป้กครองท่ีมีรายได้ต่างกนัมีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 ทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นผูเ้รียน จ าแนกตามระดบัชั้นของนกัเรียน 
ในภาพรวมและรายดา้นผูป้กครองมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครอง ในภาพรวมผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความพึงพอใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 ในทุกดา้น64  
 ณัฐธิดา บุญมาทัน ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเมืองพทัยา 11 (มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นธุรการ 
การเงินและพสัดุ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงานกิจการนกัเรียน และ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 11 (มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

                                         
 63ศุภฤกษ์ เน่ืองจ านงค์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนวดัตโปทาราม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2552, 130 หนา้. 
 64หทยัวรรณ วศิวกุลวาณิช, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาและ
บริการของโรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี”,งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2552, 109 หนา้. 
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จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง รายได้ของผูป้กครอง และระดับชั้นของนักเรียนท่ีก าลังศึกษา 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั65 
 ระวีวรรณ สุขสงวน ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นวชิาการ ดา้นธุรการและการเงิน และดา้นสัมพนัธ์ชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .0566 
  

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัของ สิริกุล 
ฉววีรรณ สุรทิน พะลายานนท ์ณฐัธิดา บุญมาทนั และระววีรรณ สุขสงวน แลว้น ามาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี โดยศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครอง 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้น
ธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้นครูผูส้อน และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 65ณัฐธิดา บุญมาทนั , “พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เมืองพทัยา 11 (มัธยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2554, 112 หนา้.  
 66ระวีวรรณ สุขสงวน, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2555, 110 หนา้. 



48 
 

       ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน  ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6 

ใน  4  ด้าน 
1. ดา้นวชิาการ  
2. ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ 
3. ดา้นครูผูส้อน 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน 

 

4.  การประมวลผลความรู้  

5.  การเขา้ถึงความรู้  

6. การแลกเปล่ียนความรู้   
7. การเรียนรู้   

ผู้ปกครองนักเรียนจ าแนกตาม  
อาชีพและรายได้ต่อเดือน 

1.  อาชีพ   
      1.1  เกษตรกร   
      1.2  อาชีพอ่ืนๆ 
2.  รายได้ต่อเดือน 
     2.1  10,000  บาท  ลงมา 
     2.2  10,001 – 20,000 บาท 
     2.3  20,001  บาท  ข้ึนไป 



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากร 
 ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้
สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 550 คน จ าแนกตาม อาชีพและรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้
สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2555 
โดยถือว่านกัเรียน 1 คนต่อผูป้กครอง 1 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้ตารางส าเร็จรูปเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan)1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 226 คน 

                                         
 1บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหารนคร : สุวีริยาสาส์น, 
2545), หนา้ 43-46. 
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ส าหรับวิธีการให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 226 คนน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและเทียบ
สัดส่วนตามรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งใหไ้ดจ้  านวนตามตอ้งการ ดงัตารางท่ี 3.1 
     
ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

อาชีพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

เกษตรกร อาชีพอืน่ๆ รวม เกษตรกร อาชีพอืน่ๆ รวม 
รายไดต่้อเดือน 
10,000 บาทลงมา 

 
92 

 
15 

 
107 

 
38 

 
6 

 
44 

10,001-20,000 บาท 127 77 204 52 32 84 
20,001 ข้ึนไป 105 134 239 43 55 98 

รวม 324 226 550 133 93 226   
   

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครองนกัเรียน สอบถามเก่ียวกบัอาชีพและ
รายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ  
 5   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
 3   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open end)  
 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน  
 2. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ท
(Likert) จากต าราของ บุญชม ศรีสะอาด 2 
 3. ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าแบบสอบถามจากงานวิจยัของหลายๆ ท่านมาสังเคราะห์แลว้
น ามาปรับปรุงและหาคุณภาพเคร่ืองมือใหม่เพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
พิจารณา 
ใหข้อ้เสนอแนะ 
 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของค าถามแต่ละขอ้
โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (Item-Objective Congruence: 
IOC)3 ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีโดยรวมเท่ากบั 0.93 ส่วนค่า IOC ของราย
ขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมากกวา่ 
0.50 ทุกขอ้ค าถาม สรุปไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา 
 6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาเสนอแนะอีกคร้ังหน่ึง 
 7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน  
 8. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามรายดา้นและ
โดยรวมดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)4 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.89 – 0.92 โดย

                                         
 2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 72.  
 3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 99.  
 4เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 99. 
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เกณฑค์่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงวา่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ด้าน ค่าความเช่ือมั่น 
1. ดา้นวชิาการ 
2. ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ 
3. ดา้นครูผูส้อน 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน 

0.90 
0.89 
0.92 
0.92 

รวม 0.97 

 
 9. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
ต่อไป  
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 2. ผูว้ิจยัน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัเสนอต่อ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาในเขตต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พร้อมกบัแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
วิจยัดว้ยตนเอง จ านวน 226 ชุด จ าแนกเป็นโรงเรียนไดด้งัน้ี โรงเรียนบา้นหนองบวั (ชาลีราษฎร์
สามคัคี) จ  านวน 64 ชุด, โรงเรียนบา้นหัวหนอง จ านวน 21 ชุด, โรงเรียนบา้นมูกมนัโนนอุดม
สามคัคี จ านวน 41 ชุด และโรงเรียนบา้นกุดปลาฉลาดหนองปรือ จ านวน 100 ชุด 
 3. ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บคืน 226 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 
 4. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์และสรุป
ผลการวจิยั  
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั อาชีพและรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี  
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง โดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent 
samples)  
 4. วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F- 
test แบบOne way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
  

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่  
 1.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ (Item-Objective Congruence: IOC)  
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 1.2 ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 2. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  
 2.1 ค่าความถ่ี (Frequency)  
 2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 2.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  
 3.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยทดสอบที (t – test แบบ Independent Samples)  
 3.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยทดสอบเอฟ (F – test แบบ dependent tis)  
  
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย

ของสัญลกัษณ์ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
X  แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
t  แทน  ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ t  

  เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
F  แทน  ค่าท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ F 

   เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
MS  แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสองของคะแนน (Mean of square) 
df  แทน  ขั้นของความอิสระ (Degree of freedom) 
*  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการส่งแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

จ  านวน 226 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 226 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของผูป้กครองนกัเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
ตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. อาชีพ  
 1. เกษตรกร 
 2. อาชีพอ่ืนๆ 

 
133 
93 

 
58.85 
41.15 

2. รายไดต่้อเดือน  
 1. 10,000 บาท ลงมา  
 2. 10,001 – 20,000 บาท  
 3. 20,001 บาท ข้ึนไป  

 
44 
84 
98 

 
19.47 
37.17 
43.36 

รวม 226 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 226 คน เม่ือจ าแนก
ตามอาชีพ พบว่า อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 58.85) มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ 41.15) และเม่ือ
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด (ร้อยละ 43.36) 
รองลงมาคือรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 37.17) และนอ้ยท่ีสุดคือรายไดต่้อเดือน 
10,000 บาทลงมา (ร้อยละ 19.47) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบล บึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน จ าแนกตาม อาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน  

ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบล
บึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ดา้นวิชาการ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ดา้นวชิาการ จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน ดงัน้ี 

4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านวชิาการ 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นวิชาการ ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน
ภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน  
เขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ โดยภาพรวม
และรายข้อ 

 

ที่ ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนด้านวชิาการ 
ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1 
 

การจดัหลกัสูตรและแผนการเรียนในแต่ละระดบัชั้นเหมาะสม
กบัความสามารถของนกัเรียน 

3.88 
 

0.77 
 

มาก 
 

2 
 

ครูจดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3.85 0.83 มาก 

3 การจดัหาวิทยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้มาช่วยใน
การจดัการเรียนการสอน 

3.69 0.95 มาก 
 

4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้าม
ธรรมชาติและตามความสามารถของผูเ้รียน 

3.92 0.93 มาก 

5 การเรียนการสอนมีการใช้ส่ือและอุปกรณ์ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

3.84 0.95 มาก 
 

6 การจดัและใหบ้ริการหอ้งสมุด รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
มีความเหมาะสม 

3.93 0.94 มาก 

7 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองโดยการใช้
หอ้งสมุดและคอมพิวเตอร์ 

3.60 1.16 มาก 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ โดยภาพรวมและ
รายข้อ (ต่อ) 

 

ที่ ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนด้านวชิาการ 
ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
8 
9 

10 

มีการจดัสอนซ่อมเสริม เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนชา้ 
ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
ครูใหก้ารบา้นนกัเรียนเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน 

3.82 
3.83 
4.06 

1.07 
0.97 
0.88 

มาก 
มาก 
มาก 

11 การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนในดา้นการเรียนการสอนของครู 3.96 0.90 มาก 
12 

 
13 

 
14 

นักเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีได้จากการเรียนไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
มีการรายงานผลการเรียนของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบอยา่ง
ต่อเน่ือง 
การสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบุตรหลานของท่าน
อยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 

3.70 
 

3.79 
 

3.66 

0.96 
 

1.02 
 

0.90 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.82 0.62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูให้การบา้นนกัเรียนเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน    
( x = 4.06) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ครูส่งเสริมให้นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเองโดยการใช้
หอ้งสมุดและคอมพิวเตอร์ ( x = 3.60)  

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open end) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดัหาส่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 48) 2) 
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ควรจดัหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและจดัให้มีการสอนให้กบันกัเรียนทุกคน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 45) 
3) ควรจดัการแข่งขนัทางวิชาการให้มากข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 4) ควรจดัการเรียนการสอนโดย
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (ค่าความถ่ีเท่ากับ 27) 5) ควรจดัหาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาช่วยในการสอน
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 20) 6) ควรจดัการสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนท่ีเรียนชา้และส่งเสริมนกัเรียนท่ี
เรียนดี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 20) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านวชิาการ จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นวิชาการ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกัเรียนโดยใช้วิธี
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ จ าแนกตามอาชีพ
ของผู้ปกครอง 

 

 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เกษตรกร อาชีพอืน่ๆ t P – 
value n x  S.D. n x  S.D. 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้านวชิาการ 
133 3.86 0.61 93 3.78 0.63 0.94 0.35 

  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นวชิาการ ไม่แตกต่างกนั  
 4.3.1.3 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านวชิาการ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นวชิาการ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึง
จ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ 1) รายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา 2) รายไดต่้อเดือน 10,001- 20,000 บาท 
3) รายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F- test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือนของ ผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
 
 

ด้าน
วชิาการ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
รายได้ต่อเดือน 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p– 

value 
10,000
บาท
ลงมา 

10,001-
20,000
บาท 

20,001
บาท
ขึน้ไป 

 
4.17 

 
3.74 

 
3.73 

ระหวา่งกลุ่ม 2 6.49 3.24  
9.13** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 223 79.21 0.36 

รวม 225 85.70  
 ** P ≤ 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีพึงพอใจต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 การทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ า เภอแก้งสนามนาง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
รายได้ต่อเดือน 

 
ค่าเฉลีย่ 

รายได้ต่อเดือน 

10,000 บาทลงมา 
( x = 4.17 ) 

10,001-20,00บาท 
( x = 3.74 ) 

20,001บาทขึน้ไป 
( x = 3.73 ) 

10,000  บาทลงมา 4.17 - 0.43* 0.44* 
10,001-20,000 บาท 3.74  - 0.01 
20,001 บาทข้ึนไป 3.73   - 

 * P ≤ 0.05 
 

 จากตารางที 4.5 ผลการทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ  าแนกตามรายได้ต่อเดือนของ
ผูป้กครองนกัเรียน ดา้นวิชาการ พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมากบั
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 10,000 บาทลงมากบัผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 บาท ข้ึนไป มีความพึง
พอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
10,000 บาทลงมามีความพึงพอใจมากกวา่ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาทและ
ผูป้กครองท่ีมีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป  
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ต าบล บึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียน จ าแนกตาม อาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน  
 4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ในส่วนนี้ เป็นผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้อ ดังแสดงในตารางที ่4.6 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ
โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

 
ที่ 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ 

ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1 การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอน 3.56 0.96 มาก 
2 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 3.52 0.99 มาก 
3 โรงเรียนมีการจัดท าบญัชีการเงินอย่างเป็นระบบและเป็น

ปัจจุบนั 
3.67 1.05 มาก 

 
4 การลงทะเบียนรับ - ส่งหนงัสือเป็นไปอยา่งรวดเร็วและเป็น

ปัจจุบนั 
3.93 0.93 มาก 

5 มีการจดัหาสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ียากจนและขาด
แคลน 

3.83 1.08 มาก 
 

6 โรงเรียนใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์และคุม้ค่าต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

3.62 
 

1.04 
 

มาก 
 

7 
 

8 
 
 

9 

มีการจดัท าทะเบียนพสัดุ – ครุภณัฑ์และการเบิกจ่ายอยา่งเป็น
ระบบ 
การด าเนินงานดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน
และผลการด าเนินงาน 

3.37 
 

3.68 
 

3.61 

1.00 
 

1.01 
 

0.97 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.64 0.73 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.64) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ 7 มีการจดัท าทะเบียน
พสัดุ – ครุภณัฑแ์ละการเบิกจ่ายอยา่งเป็นระบบ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.37) 
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 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือเป็นไปอยา่งรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบนั ( x = 3.93) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการจดัท าทะเบียนพสัดุ – ครุภณัฑ์และการ
เบิกจ่ายอยา่งเป็นระบบ ( x = 3.37) 
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open end) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดัหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยนกัเรียนยากจนและขาด
แคลนให้มากกว่าน้ี (ค่าความถ่ีเท่ากับ 46) 2) โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการซ้ือส่ือ
เทคโนโลยอียา่งเพียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 43) 3) ควรจดัใหมี้การบริหารงานพสัดุให้เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 30) 4) สถานศึกษาควรช้ีแจงการใช้จ่ายงบประมาณให้ผูป้กครอง
ทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 22) 5) ผูบ้ริหารควรควบคุมดูแลการท างานเก่ียวกบัธุรการ การเงินและพสัดุ
ใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 16) 
 4.3.2.2 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง
นกัเรียนโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 
จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 

 

ความพงึพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

เกษตรกร อาชีพอืน่ๆ 
t 

P – 
value n x  S.D. n x  S.D. 

ความพงึพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 
ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ 

133 3.69 0.72 93 3.58 0.74 1.15 0.25 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ จ  าแนกตามรายได้ต่อเดือน             
ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ 1) รายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา  2) รายไดต่้อเดือน 10,001- 20,000 
บาท 3) รายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F- test) จากการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
 

ด้าน
ธุรการ 
การเงิน
และ
พสัดุ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
รายได้ต่อเดือน  

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
p– 

value 
10,000
บาท
ลงมา 

10,001-
20,000
บาท 

20,001
บาท
ขึน้ไป 

 
3.91 

 
3.65 

 
3.51 

ระหวา่งกลุ่ม 4.89 2 2.44  
4.71** 

 
0.01 ภายในกลุ่ม 115.59 223 0.52 

รวม 120.47 225  
 ** P ≤ 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
ปรากฎผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 การทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ 
การเงินและพสัดุ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
รายได้ต่อเดือน 

 
ค่าเฉลีย่ 

รายได้ต่อเดือน 

10,000 บาทลงมา 
( x = 3.91 ) 

10,001-20,00บาท 
( x = 3.65 ) 

20,001บาทขึน้ไป 
( x = 3.51 ) 

10,000 บาทลงมา 3.91 - 0.26 0.40* 
10,001-20,000บาท 3.65  - 0.14 
20,001 บาทข้ึนไป 3.51   - 

 * P ≤ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของ
ผูป้กครองนักเรียน ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ  พบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
10,000 บาทลงมากบัผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมามี
ความพึงพอใจมากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป  
 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบล บึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน จ าแนกตาม อาชีพและรายได้ต่อ เดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
 4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้อ          
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
 



68 
 

 

ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวม
และรายข้อ 

 

ที่ ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ด้านครูผู้สอน 

ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1 
2 
 
 

3 
 

4 
5 
6 
 

7 

โรงเรียนมีจ านวนครูเพียงพอท่ีจะดูแลนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
โรง เ รียนจัดครู ท่ี มีความ รู้  ประสบการณ์ในการสอน มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นครู
ประจ าชั้น 
ครูมีการพฒันาตนเอง เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
การประพฤติปฏิบติัตนของครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน 
ครูมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน 
การมอบหมายงานให้คณะครูท า  ตรงและเหมาะสมกับ
ความสามารถของครู 
ครูมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 

3.84 
3.92 

 
 

3.89 
 

3.82 
3.95 
3.95 

 
4.02 

0.95 
0.92 

 
 

0.82 
 

0.95 
0.88 
0.85 

 
0.90 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

8 ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
เหมาะสม 

4.11 0.86 มาก 

9 ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ติดตามพฤติกรรมของ
นกัเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 

3.74 0.90 มาก 

10 ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 

3.81 0.95 มาก 

11 ครูร่วมมือกบัผูป้กครองนกัเรียนในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 3.81 0.94 มาก 
รวม 3.90 0.67 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
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 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากสูงสุด คือ ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย เหมาะสม ( x = 4.11) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
ติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน ( x = 3.74)  
  จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นครูผูส้อน ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open end)           
มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษาควรใชก้ฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด (ค่าความถ่ีเท่ากบั 73)  
2) สถานศึกษาควรมีบุคลากรท่ีตรงตามสาขาวิชา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 3) ครูควรประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 4) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พฒันาตนเองมากข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 28)  

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นครูผูส้อน จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน  โดยวิธี
ทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน จ าแนกตาม
อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 

 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน 

เกษตรกร อาชีพอืน่ๆ 
t 

P – 
value n x  S.D. n x  S.D. 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้านครูผู้สอน 
133 3.96 0.65 93 3.80 0.68 1.73 0.09 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นครูผูส้อน ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.3.3 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นครูผูส้อน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) รายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา 2) รายไดต่้อเดือน 10,001- 20,000 บาท  3) รายไดต่้อเดือน 
20,001 บาทข้ึนไป โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F- test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One- way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
 
 

ด้าน
ครูผู้สอน 

ค่าเฉลีย่ตาม 
รายได้ต่อเดือน 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
p– 

value 10,000
บาท
ลงมา 

10,001-
20,000
บาท 

20,001
บาท
ขึน้ไป 

 
4.11 

 
3.89 

 
3.80 

ระหวา่งกลุ่ม 2.77 2 1.39  
3.19* 

 
0.04 ภายในกลุ่ม 96.91 223 0.44 

รวม 99.68 225  
 * P ≤ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นครูผูส้อน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฎผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 การทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
รายได้ต่อเดือน 

 
ค่าเฉลีย่ 

รายได้ต่อเดือน 

10,000 บาทลงมา 
( x = 4.11 ) 

10,001-20,00บาท 
( x = 3.89 ) 

20,001บาทขึน้ไป 
( x = 3.80 ) 

10,000 บาทลงมา 4.11 - 0.26 0.40* 
10,001-20,000บาท 3.89  - 0.09 
20,001 บาทข้ึนไป 3.80   - 

 * P ≤ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบรายคู่ของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของ
ผูป้กครองนกัเรียน ดา้นครูผูส้อน พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมากบั
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายได้ 20,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมามีความพึงพอใจ
มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป  
 4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ต าบล บึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียน จ าแนกตาม อาชีพและรายได้ต่อ เดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
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 4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้อ          
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด ส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ที่ ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน 

ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
6 
 

7 
 

8 
 

มีการจดัท าเอกสารเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน 
โรงเรียนอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้กครองในการติดต่อภารกิจ
ต่างๆ กบัโรงเรียนเป็นอยา่งดี 
โรงเรียนเชิญบุคคลอาชีพต่างๆหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นกัเรียน 
มีการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
มีการประชุมผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ 
โรงเรียนจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนักบัชุมชน 
ครูและผูป้กครองมีการร่วมปรึกษาหารือเก่ียวกบัตวันกัเรียนและ
กิจกรรมของโรงเรียนอยูเ่สมอ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองนักเรียนเสนอแนะแนวทางท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา 

3.96 
 

3.81 
 

3.42 
 

3.55 
3.73 
3.71 

 
3.69 

 
3.80 

 

0.89 
 

0.87 
 

1.06 
 

1.13 
0.96 
0.91 

 
0.92 

 
0.93 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
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ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด ส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
โดยภาพรวมและรายข้อ (ต่อ) 

 

ที่ ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน 

ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
9 
 

10 
 
11 

 
12 

 
13 
 
14 
15 
 
16 

มีการส่งเสริมให้ผูป้กครองนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสร้าง
สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน 
โรงเรียนน าความคิดเห็นของผู ้ปกครองนักเรียนและผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งมาด าเนินการปรับปรุงงานของโรงเรียน 
โรงเรียนเชิญผูป้กครองนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดั
ข้ึน เช่น กีฬาสี วนัเด็ก เป็นตน้ 
โรงเรียนให้บริการแก่ชุมชน เช่น อนุญาตให้ใช้สถานท่ีจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 
มีการแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผูป้กครองทราบอยา่ง
สม ่าเสมอ 
การน านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
มีการน านักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อให้ เ กิด
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
ผูป้กครองมีความภาคภูมิใจท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในโรงเรียนแห่ง
น้ี 

3.89 
 

3.89 
 

4.23 
 

3.95 
 

4.02 
 

3.93 
4.09 

 
4.19 

0.84 
 

0.83 
 

0.79 
 

0.80 
 

0.86 
 

0.81 
0.80 

 
0.77 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.87 0.59 มาก 
 

  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ความพึงพอใจ ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.87) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ 3 โรงเรียนเชิญบุคคลอาชีพ
ต่างๆหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนเชิญผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน ( x = 4.23) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
โรงเรียนเชิญบุคคลอาชีพต่างๆหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
นกัเรียน ( x = 3.42)  
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
end) 
 มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรดูแลการเขา้ออกโรงเรียนของนักเรียนอย่างเขม้งวด 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 62) 2) ควรเอาใจใส่ด้านสุขภาพของนักเรียนให้มากข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 44)      
3) ควรจดักิจกรรมท่ีทางโรงเรียน วดัและผูป้กครองท าร่วมกัน (ค่าค่าความถ่ีเท่ากบั 35) 4) ควร
ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเด็กไดร่้วมกิจกรรมสม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
32) 
 4.3.4.2 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน 
โดยวธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 

 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน 

เกษตรกร อาชีพอืน่ๆ 
t 

P – 
value n x  S.D. n x  S.D. 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน 
133 3.92 0.60 93 3.79 0.58 1.54 0.12 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4.3 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ซ่ึง
จ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ 1) รายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา 2) รายไดต่้อเดือน 10,001- 20,000 บาท 
3) รายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F- test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
 
 

ด้าน
ความสัมพนัธ์

ชุมชน 

ค่าเฉลีย่ตาม 
รายได้ต่อเดือน 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
p– 

value 10,000
บาท
ลงมา 

10,001-
20,000
บาท 

20,001
บาท
ขึน้ไป 

 
4.00 

 
3.82 

 
3.84 

ระหวา่กลุ่ม 1.02 2 0.51  
1.47 

 
0.23 ภายในกลุ่ม 77.84 223 0.35 

รวม 78.78 225  
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม อาชีพและรายไดต่้อเดือน  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 550 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 226 คน ซ่ึงไดม้าโดย
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 
226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้ งหมด ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามอาชีพและรายไดต่้อเดือน ตวัแปร
ตามไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ใน 
4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้นครูผู ้สอน และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ซ่ึงสามารถสรุป ผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
      

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูป้กครองนักเรียน จ านวน 226 คน ผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถาม

กลบัคืนมา จ านวน 226 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 58.85 
และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 43.36 

5.1.2 ระดับความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านวิชาการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนจ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้น
วชิาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูให้การบา้นนกัเรียนเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นเรียน ( x = 4.06) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ครูส่งเสริมให้นักเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ย
ตนเองโดยการใชห้อ้งสมุดและคอมพิวเตอร์ ( x = 3.60) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอ
แกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นวิชาการ ท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด(Open end) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดัหาส่ือการเรียนการ
สอนให้เพียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 48) 2) ควรจดัหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและจดัให้มีการสอน
ใหก้บันกัเรียนทุกคน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 45) 3) ควรจดัการแข่งขนัทางวิชาการให้มากข้ึน (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 32) 4) ควรจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 27) 5) ควร
จดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยในการสอน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 20) 6) ควรจดัการสอนซ่อมเสริม
ใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนชา้และส่งเสริมนกัเรียนท่ีเรียนดี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 20 ) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ดา้นวิชาการ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบความ
พึงพอใจ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน คือ รายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา 
รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป พบว่า มีความพึง
พอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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5.1.3 ระดับความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ และเปรียบเทียบ
ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้น
ธุรการ การเงินและพสัดุโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 7 มีการจดัท าทะเบียนพสัดุ – ครุภณัฑ์และการ
เบิกจ่ายอยา่งเป็นระบบ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.37) โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือเป็นไปอยา่งรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั ( x = 3.93) 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการจัดท าทะเบียนพสัดุ –ครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ             
( x =3.37) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open end) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดัหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยนักเรียน
ยากจนและขาดแคลนใหม้ากกวา่น้ี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 46) 2) โรงเรียนควรจดัสรรงบประมาณในการ
ซ้ือส่ือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 43) 3) ควรจดัให้มีการบริหารงานพสัดุให้เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 30) 4) สถานศึกษาควรช้ีแจงการใช้จ่ายงบประมาณให้
ผูป้กครองทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 22) 5) ผูบ้ริหารควรควบคุมดูแลการท างานเก่ียวกับธุรการ 
การเงินและพสัดุใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 16) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกั เรียน พบว่า ไม่แตกต่างกนั เม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน คือ รายไดต่้อเดือน 
10,000 บาทลงมา รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
พบวา่ มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5.1.4 ระดับความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านครูผู้สอน และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนจ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 
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ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้น
ครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากสูงสุด คือ ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มแยม้
แจ่มใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม( x = 4.11) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูเอาใจใส่นกัเรียน
อย่างใกล้ชิดติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้ งในและนอกเวลาเรียน( x = 3.74) และจาก
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นครูผูส้อน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด(Open end) มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 1) สานศึกษาควรใชก้ฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด (ค่าความถ่ีเท่ากบั 73) 2) สถานศึกษาควร
มีบุคลากรท่ีตรงตามสาขาวชิา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 3) ครูควรประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
แก่นกัเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 4) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการพฒันาตนเองมากข้ึน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 28)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ดา้นครูผูส้อน จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบความ
พึงพอใจ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน คือ รายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา 
รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป พบว่า มีความพึง
พอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.5 ระดับความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน และเปรียบเทียบ
ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน 

ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้น
ความสัมพนัธ์ชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีความ 
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ 3 โรงเรียนเชิญบุคคลอาชีพต่างๆหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนเชิญผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน ( x = 4.23) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
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โรงเรียนเชิญบุคคลอาชีพต่างๆหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
นักเรียน ( x = 3.42) และจากข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open end) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรดูแลการเขา้ออกโรงเรียน
ของนกัเรียนอยา่งเขม้งวด (ค่าความถ่ีเท่ากบั 62) 2) ควรเอาใจใส่ดา้นสุขภาพของนกัเรียนให้มากข้ึน
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 44) 3) ควรจดักิจกรรมท่ีทางโรงเรียน วดัและผูป้กครองท าร่วมกนั (ค่าค่าความถ่ี
เท่ากบั 35)  4) ควรส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรคแ์ละเด็กไดร่้วมกิจกรรมสม ่าเสมอ
(ค่าค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึง
ส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านความสัมพันธ์ชุมชน จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนักเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน คือ รายไดต่้อเดือน 
10,000 บาทลงมา รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
  

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวจิยั ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี  

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ด้านวิชาการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ปกครองนักเรียน  

5.2.1.1 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6 ดา้นวิชาการ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาให้การสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่ผูเ้รียน มีการรายงานผล
การเรียนของผูเ้รียนให้ผูป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนมีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการลงทุน
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ในการศึกษา พฒันากระบวนการเรียนการสอน มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้กบันกัเรียน เช่น การแข่งขนักีฬาสี การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ มีการสอนเสริม 
ท าให้นกัเรียนมีการพฒันาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชน จึงท าให้ผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
วิชาการอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิสิทธ์ิ ฉัตรมงคล ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึง
พอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 6 (วดัธรรมสามคัคี) 
พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ด้านการบริหารทัว่ไปและด้านวิชาการอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นบริหารงาน
บุคคลและดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง อ านวย แกมนิล ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นคลองสิบสาม สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สุรทิน พะลายานนท์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพิทกัษ์นครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา โดยรวม
และเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ดา้น อุเทน บุญลีลา ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนวดัจระเข้ใหญ่ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนจรเขใ้หญ่ โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น และ  

5.2.1.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ด้านวิชาการ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนักเรียน ผลการวิจยั พบว่า
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษามีการ
จดักิจกรรมเก่ียวกบันกัเรียนและวิชาการอยู่เสมอ โดยมีการเชิญผูป้กครองและประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ย และการท่ีสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา จึงท าให้ผูป้กครองไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกนั และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งไดรั้บทราบสภาพการบริหารสถานศึกษาไดเ้ท่าเทียมกนั จึง
ท าให้ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ สิริกุล ฉวีวรรณ ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 
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พบว่า ผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนบ ารุงปัญญา ในดา้นวชิาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นการบริการ
นกัเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียน พบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีสถานภาพ
ต่างกนัในระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 พีราวิชญ์ ต่อกิจธนพัฒน์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า 
ผูป้กครองท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม ไม่แตกต่างกนั และ ณัฐธิดา บุญมาทัน ไดศึ้กษา ความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 11 (มธัยมสาธิตพทัยา) 
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ 
ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้น
วิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 
11 (มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีจ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง รายไดข้อง
ผูป้กครอง และระดบัชั้นของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5.2.1.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ดา้นวิชาการ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน ผลการวิจยั 
พบว่า ผูป้กครองนักเรียนรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การท่ีทางสถานศึกษาจดักิจกรรมต่างๆ บางคร้ังตอ้งอาศยังบประมาณ
จากผูป้กครองนกัเรียน ผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยมกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัการสนบัสนุนงบประมาณใน
การจดักิจกรรม ต่างกบัผูป้กครองท่ีมีรายไดสู้งจะสามารถสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม
ต่างๆ ของบุตรหลานอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นรายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลให้ความพึง
พอใจของผูป้กครองนกัเรียนแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล และ
สุขุม ธนสิงห์ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงอนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ด้านพฤติกรรมนักเรียน ด้าน
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ครูผู ้สอน ด้านวิชาการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู ้ปกครอง ส่วนผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา จ าแนกตาม
สัญชาติ วฒิุการศึกษาและรายไดร้วมของผูป้กครองต่อเดือน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 หทัยวรรณ วิศวกุลวาณิช ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
จดัการศึกษาและบริการของโรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ยกเวน้ 
ดา้นบุคลากรท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการจดัการศึกษาและบริการของโรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม
รายไดข้องผูป้กครอง พบว่า ในภาพรวมผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมี
ความพึงพอใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นผูเ้รียน  

 5.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ด้านธุรการ การเงิน และพสัดุ และเปรียบเทยีบความพงึพอใจ จ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อ
เดือนของผู้ปกครองนักเรียน  

5.2.2.1 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองนกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่น จัด
ทุนการศึกษาให้นกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลนดา้นอาหาร เส้ือผา้ อุปกรณ์การเรียน มีการ
น าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนอย่าคุม้ค่า สถานศึกษามีการพฒันาระบบ
การท างานดา้นธุรการ การเงินและพสัดุให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ จึงท าให้ผูป้กครองนกัเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านธุรการ การเงินและพสัดุ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลิตา ช้างพลายแก้ว ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ณัฐธิดา บุญมาทัน ได้ศึกษา ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 11 (มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละ
มุง จงัหวดัชลบุรี พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน คือ ดา้นอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นวิชาการ 
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ดา้นบุคลากร ด้านงานกิจการนักเรียนและด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และระ
วีวรรณ สุขสงวน ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ด้านธุรการ การเงินและพสัดุ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนักเรียน 
ผลการวจิยั พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาให้ความส าคญักบัผูป้กครองทุกคน ทุกอาชีพท่ีมาติดต่องานด้านธุรการ การเงินและ
พสัดุโดยการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ีสถานศึกษายงัมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้น
ระบบการท างาน ท าใหส้ามารถจดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบและให้บริการแก่ผูป้กครองไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าใหผู้ป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วสิิทธ์ิ ฉัตรมงคล ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 6       
(วดัธรรมสามคัคี) ใน 4 ดา้น จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบริหารงานวิชาการกบัดา้นบริหารงานบุคคลและดา้น
บริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นบริหารงานงบประมาณแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ อ านวย แกมนิล ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นคลองสิบสาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1 จ าแนกตามอาชีพ พบวา่โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ พีราวิชญ์ 
ต่อกิจธนพัฒน์ ได้ท าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ผูป้กครองท่ีมีเพศ อาย ุ
อาชีพ รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตต าบลแจงงามไม่แตกต่างกนั  

5.2.2.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน 
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษามีการจดัให้มีการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน โดยการจดัหาทุนการศึกษา 
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อุปกรณ์การเรียน เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม แมแ้ต่เคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ แต่นกัเรียนท่ีจะไดรั้บการ
พิจารณาก่อนคือนักเรียนท่ีมีผูป้กครองท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยก่อน จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ สิริกุล ฉวีวรรณ ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 
พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีสถานภาพต่างกนัในระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หทยัวรรณ วศิวกุลวาณชิ ไดศึ้กษา ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี พบว่าในภาพรวมผูป้กครองท่ีมีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความ
พึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นผูเ้รียน  

5.2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ด้านครูผู้สอน และเปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ปกครองนักเรียน  

5.2.3.1 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ดา้นครูผูส้อน ผลการวิจยั พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ สถานศึกษามีการสนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ท าให้ครูมี
ความรู้ความสามารถและเป็นผูมี้ระเบียบวินยั ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน ครูมีความ
รับผดิชอบในดา้นการสอน มีการติดตามดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน และมีการ
พบปะกันระหว่างครูกับผูป้กครองนักเรียนอยู่เสมอเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ จึงท าให้
ผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครูผูส้อนอยู่ในระดบัมาก 
สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชมุนี ท่ีกล่าวว่า ครูเป็นผู ้บทบาทหน้า ท่ี ท่ีส าคัญท่ีสุดใน
กระบวนการเรียนรู้จึงจ าเป็นตอ้งสร้างคุณภาพครูเพื่อให้สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนและ
ลกัษณะท่ีดีของครู คือ เป็นกลัยาณมิตรและประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ศิษย ์สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชลติา ช้างพลายแก้ว ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน
ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก อ านวย แกมนิล ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นคลองสามสิบ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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สระแกว้ เขต 1 พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาโดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก สุรทนิ พะลายานนท์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพิทกัษน์ครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมากทั้ง 5 ดา้น และ อุเทน บุญลีลา ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการบริหารงานของโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

5.2.3.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ด้านครูผูส้อน จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนักเรียน ผลการวิจยั พบว่า 
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่าง
กัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาให้
ความส าคญักบัผูป้กครองนกัเรียนทุกอาชีพอยา่งเสมอภาค ครูทุกคนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ
ท าการสอนนกัเรียนทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ครูมีการพบปะกบัผูป้กครองนกัเรียนอยู่
เสมอโดยไม่เลือกว่าผูป้กครองจะประกอบอาชีพใด จึงท าให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ดา้นครูผูส้อนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยั
ของ ศิริพร เพิ่มผล  ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน
สถานศึกษา สังกดัเทศบาลเมืองน่าน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร(เทศบาลบา้นพระเนตร) 
พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาในการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองน่านแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั ชลิตา ช้างพลายแก้ว ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ความ
พึงพอใจของผูป้กครองโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
จดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 จ าแนกตามอาชีพ
ของผู ้ปกครองนัก เ รียน พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติ  และ  พีราวิชญ์                    
ต่อกิจธนพัฒน์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า โรงเรียนบา้นคลอง
สามสิบ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครอง



88 
 
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และพบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงามไม่แตกต่างกนั 

5.2.3.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ดา้นครูผูส้อน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน ผลการวิจยั 
พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การท่ีทาง
สถานศึกษาจดักิจกรรมต่าง ๆ บางคร้ังตอ้งอาศยังบประมาณจากผูป้กครองนกัเรียน ผูป้กครองท่ีมี
รายไดน้อ้ยมกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัการสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม ต่างกบัผูป้กครองท่ีมี
รายไดสู้งจะสามารถสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของบุตรหลานอยา่งต่อเน่ือง
ดงันั้นรายไดข้องผูป้กครองนกัเรียนท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลให้ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล และสุขุม ธนสิงห์ ได้ท าการวิจยัเร่ือง 
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา 
พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หทยัวรรณ วศิวกุลวาณชิ ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาและการ
บริการของโรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง
เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาและการบริการของ
โรงเรียนกาญจะวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามรายได้ของผูป้กครอง พบว่า ใน
ภาพรวมผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

5.2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน และเปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามอาชีพและรายได้ต่อ
เดือนของผู้ปกครองนักเรียน  

5.2.4.1 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน ผลการวิจยั พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจมาก ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษามีการจดับริเวณสถานศึกษาให้สะอาด ร่มร่ืน มีบรรยากาศเอ้ือต่อ
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การเรียน มีการประชาสัมพนัธ์งาน กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
สถานศึกษากบัชุมชนเป็นประจ า เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนสถานศึกษาและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการจดักิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความสัมพนัธ์ชุมชนอยูใ่นระดบั
มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกุล ฉวีวรรณ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี พบว่า 
ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี ในด้านวิชาการ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการบริการนักเรียน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น สุรทิน พะลายา
นนท์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
พิทกัษ์นครินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ผูป้กครองมีความพึง
พอใจต่อการจดัการศึกษาในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านครูผูส้อน ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี ด้านกิจการ
นกัเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล และสุขุม ธนสิงห์ 
ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระ
มหาไถ่วเิทศศึกษา พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  

5.2.4.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน ผลการวิจยั 
พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูป้กครองในการจดัการเรียนการสอนโดยไม่
ค  านึงถึงวา่ผูป้กครองจะประกอบอาชีพใด ทางสถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัผูป้กครองทุกอาชีพเท่า
เทียมกนัเพราะถือวา่ผูป้กครองทุกคนมีความส าคญัยิ่งในการสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนและการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา จึงท าให้ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศิริพร เพิ่มผล ไดท้  าวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงาน
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สถานศึกษา สังกดัเทศบาลเมืองน่าน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร(เทศบาลบา้นพระเนตร) 
พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาในการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และพบวา่ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษา สังกดัเทศบาล
เมืองน่านแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน สุรทิน พะลายานนท์ ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนพิทกัษ์นครินทร์ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาในภาพรวมอยูร่ะดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้น
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี ด้านกิจการนักเรียน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ผูป้กครอง เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
พิทกัษ์นครินทร์สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า มีความพึงพอใจทั้ง
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั พีราวิชญ์ ต่อกิจธนพัฒน์ ได้ท าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั
สุพรรณบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขต
ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดนัปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นบริการ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นธุรการ ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นวิชาการ 
และดา้นกิจกรรมนกัเรียน ตามล าดบั และผูป้กครองท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงามไม่แตกต่าง
กนั และณัฐธิดา บุญมาทัน ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเมืองพทัยา 11(มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นธุรการ 
การเงินและพสัดุ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงานกิจการนกัเรียน และ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 11(มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
จ  าแนกตาม อาชีพของผูป้กครอง รายได้ของผูป้กครอง และระดบัชั้นของนักเรียนท่ีก าลงัศึกษา 
พบวา่ โดยรวมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 

5.2.4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองนกัเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชนไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูป้กครองในการจดัการเรียนการ
สอนโดยไม่ค  านึงถึงว่าผูป้กครองจะประกอบอาชีพใด หรือมีรายไดม้ากหรือนอ้ย ทางสถานศึกษา
ใหค้วามส าคญักบัผูป้กครองทุกคนเท่าเทียมกนัเพราะถือวา่ผูป้กครองทุกคนมีความส าคญัยิ่งในการ
สนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา จึงท าให้
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกุล ฉวีวรรณ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึง
พอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ ารุงปัญญา อ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี ใน 5 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นการ
บริการนกัเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดพ้บวา่ มีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกนั พีราวิชญ์ ต่อกิจธนพัฒน์ ไดท้  าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนในต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ ความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงาม อ าเภอหนอง
หญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดนัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้น
บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านธุรการ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมนักเรียน 
ตามล าดบั และผูป้กครองท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลแจงงามไม่แตกต่างกนั และณัฐธิดา บุญมาทัน 
ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 11  
(มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนอยู่
ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงานกิจการนักเรียน และด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเมืองพทัยา 11(มธัยมสาธิตพทัยา) อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม 
อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และระดบัชั้นของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา พบวา่ โดยรวม
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา

ขั้นฐาน ในด้านต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกด้าน แต่ด้านท่ีผูป้กครองนักเรียนมีความพึง
พอใจต ่าสุดคือ ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ดงันั้นสถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัให้มี
การอบรมพฒันาเจา้หน้าท่ี ธุรการ การเงินและพสัดุให้มีความรู้ความสามารถในการจดัท าระบบ
บญัชีและเอกสารใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั และช้ีแจงรายละเอียดใหผู้ป้กครองรับทราบ 

2. ดา้นวิชาการ พบว่า ขอ้ท่ีผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ครูส่งเสริมให้
นกัเรียนไดค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองโดยการใชห้อ้งสมุดและคอมพิวเตอร์ ดงันั้นสถานศึกษาควร
จดัหอ้งสมุดใหเ้ป็นระบบรวมทั้งจดัหาคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัเรียนและครูผูส้อนควร
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้จากหอ้งสมุดและคอมพิวเตอร์ให้มากข้ึน ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
รายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นวิชาการ
มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
รายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ดงันั้น สถานศึกษาควรให้ความสนใจและให้ความส าคญักบั
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 บาทข้ึนไป โดยอาจหา
วิธีการหรือจดักิจกรรมให้ผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมให้มากข้ึน เพื่อให้ยกระดบัความพึง
พอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน10,001 – 20,000 บาทและ 20,001 บาทข้ึนไป สูงข้ึน  

3. ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ พบวา่ ขอ้ท่ีผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ มี
การจดัท าทะเบียนพสัดุ – ครุภณัฑ์และการเบิกจ่ายอยา่งเป็นระบบ ดงันั้น สถานศึกษาควรจดัให้มี
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา มีความพึง
พอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ดังนั้นสถานศึกษาควรจดัให้มีการประชุมช้ีแจงหรือ
ประชาสัมพนัธ์งานดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ให้ผูป้กครองนกัเรียนทราบอยา่งทัว่ถึงและจดัการ
ปรับปรุง พฒันางานดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั  

4. ด้านครูผูส้อน พบว่า เป็นดา้นท่ีผูป้กครองมีความพึงพอใจสูงสุด และขอ้ท่ีผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ครูเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ติดตามพฤติกรรมของนกัเรียน
ทั้งในและนอกเวลาเรียน ดงันั้น สถานศึกษาควรจดัท าแผนการติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนและ
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ก าชบัครูให้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทลงมา มีความพึง
พอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 
บาทข้ึนไป ดงันั้นสถานศึกษาควรจดัให้มีการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามท่ี
ผูป้กครองตอ้งการและใหค้วามส าคญักบัผูป้กครองกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง เพื่อยกระดบัความพึงพอใจให้
สูงข้ึน  

5. ด้านความสัมพนัธ์ชุมชน พบว่า ขอ้ท่ีผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ 
โรงเรียนเชิญบุคคลอาชีพต่าง ๆ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
นกัเรียน ดงันั้น สถานศึกษาควรจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือบุคคลท่ีมีความสามารถในดา้นต่างๆ ท่ี
มีอยูใ่นชุมชนมาถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียนมากข้ึน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และส านกังานเขตพื้นท่ี

อ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรตระหนกัและ
ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนรวมทั้งการแกปั้ญหาการด าเนินงานเก่ียวกบัความพึง
พอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนมีผลต่อการด าเนินการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

2. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ควรให้ความส าคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นต่างๆรวมทั้ง
การพฒันาบุคลากรและพฒันางานให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน เน่ืองจาก
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนมีผลต่อการด าเนินการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ถา้ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจสูงก็จะท าให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจดัการศึกษาไดดี้
เพราะจะไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองเป็นอยา่งดี 

3. ครูผูส้อนและบุคลากรในสถานศึกษา ในฐานะท่ีเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา ควรมีการพฒันาตนเองและด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหค้รอบคลุมและดว้ยความตั้งใจเพื่อใหผู้ป้กครองเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการยกระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความเหมาะสม

กบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ควรศึกษาเก่ียวกบัเจตคติของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อผูบ้ริหารและสถานศึกษา 
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อุเทน บุญลีลา. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2550. 
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3) เวบ็ไซต์ 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. สืบคน้จาก : http 

:// www.Ombudsman.go.th/law/Co... .  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6. ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท.นม.เขต 6. 

สืบคน้จาก : http:2//www.nma6.obec.go.th/korat6/view.php?articie_id=269, 2550.  
 

http://www.ombudsman.go.th/law/Co...
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแก้งสนามนาง  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา  เขต 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
ค าช้ีแจง 
                1.  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
                     ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง 
                     ตอนท่ี  2  ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแกง้สนามนาง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6  โดยแบ่งความพึงพอใจเป็น  4  ดา้น  ดงัน้ี 
                          1.  ดา้นวชิาการ 
                          2.  ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ 
                          3.  ดา้นครูผูส้อน 
                          4.  ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน 
                     ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแกง้สนามนาง  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6   
                2.  กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา  จะไดน้ าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และวางแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อบุตรหลานของท่านต่อไป  
ขอ้มูลในแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด   
               ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  
โอกาสน้ี  
 
                                                                                 นางมณีวรรณ์  สิทธินนธชยั 
                                                               นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
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                                                                             มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  

ตอนที ่1 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครอง 

 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย      ลงใน           ตามสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
              
                1.  ท่านประกอบอาชีพ 
                                                             
                                  เกษตรกร 
                                 
                                  อาชีพอ่ืน ๆ 
             
                2.  ท่านมีรายไดต่้อเดือน 
 
                                  10,000    บาท ลงมา 
                        
                                   10,001   -  20,000    บาท     
 
                                   20,001    บาท ข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง 

 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย        ลงในช่องระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีตรงกบัความตอ้งการ     
                 ของท่านเพียงระดบัเดียว  ดงัน้ี 
                           5           หมายถึง             มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
                           4           หมายถึง             มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
                           3           หมายถึง             มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
                           2           หมายถึง             มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
                           1           หมายถึง             มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

  ข้อ 
           ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ 
               การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

            ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
 

1. 
ด้านวชิาการ 
การจดัหลกัสูตรและแผนการเรียนในแต่ละระดบัชั้น
เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 

     

2. ครูจดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
3. การจดัหาวทิยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้มา

ช่วยในการจดัการเรียนการสอน 
     

4. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเอง
ไดต้ามธรรมชาติและตามความสามารถของผูเ้รียน 

     

5. การเรียนการสอนมีการใชส่ื้อและอุปกรณ์ใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

     

6. การจดัและใหบ้ริการห้องสมุด  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนมีความเหมาะสม 

     

7. ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองโดย
การใชห้อ้งสมุดและคอมพิวเตอร์ 

     

8. มีการจดัสอนซ่อมเสริม  เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนชา้      
9. ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
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  ข้อ 
           ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ 
               การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

            ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
10. ครูใหก้ารบา้นนกัเรียนเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน      
11. การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนในดา้นการเรียนการสอนของครู      
12. นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
     

13. มีการรายงานผลการเรียนของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 

     

14. การสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบุตรหลานของ
ท่านอยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 

     

 
15. 

ด้านธุรการ  การเงินและพสัดุ 
มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอน 

     

16. มีการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน      
17. โรงเรียนมีการจดัท าบญัชีการเงิน และพสัดุอยา่งเป็นระบบ

และเป็นปัจจุบนั 
     

18. การลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือเป็นไปอยา่งรวดเร็วและ
เป็นปัจจุบนั 

     

19. มีการจดัหาสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ียากจนและ
ขาดแคลน 

     

20. โรงเรียนใชจ่้ายเงินอยา่งมีประโยชน์และคุม้ค่าต่อ 
การจดัการเรียนการสอน 

     

21. มีการจดัท าทะเบียนพสัดุ – ครุภณัฑ ์และการเบิก – จ่าย
อยา่งเป็นระบบ 

     

22. การด าเนินงานดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ ใหมี้ความ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

     

23. มีการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการ
ใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
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  ข้อ 
           ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ 
               การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

            ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
 

24. 
ด้านครูผู้สอน 
โรงเรียนมีจ านวนครูเพียงพอท่ีจะดูแลนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

     

25. โรงเรียนจดัครูท่ีมีความรู้  ประสบการณ์ในการสอน  มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็น
ครูประจ าชั้นและประจ าวชิา 

     

26. ครูมีการพฒันาตนเอง  เขา้รับการฝึกอบรม  ศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 

     

27. การประพฤติปฏิบติัตนของครูเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
แก่นกัเรียน 

     

28. ครูมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน      
29. การมอบหมายงานใหค้ณะครูท า  ตรงและเหมาะสมกบั

ความสามารถของครู 
     

30. ครูมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนและบุคคลทัว่ไป      
31. ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี  ยิม้แยม้แจ่มใส  แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย  เหมาะสม 
     

32.  ครูเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  ติดตามพฤติกรรมของ
นกัเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 

     

33.  ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน 

     

34. ครูร่วมมือกบัผูป้กครองนกัเรียนในการแกปั้ญหา 
ของนกัเรียน 

     

 
35 

ด้านสัมพนัธ์ชุมชน 
มีการจดัท าเอกสารเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

     

36. โรงเรียนอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้กครองในการติดต่อ
ภารกิจต่างๆกบัโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

     

37. โรงเรียนเชิญบุคคลอาชีพต่างๆ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นกัเรียน 
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  ข้อ 
           ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ 
               การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

            ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
38. มีการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน      
39. มีการประชุมผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ      
40. โรงเรียนจดัใหมี้การเยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนักบัชุมชน 
     

41. ครูและผูป้กครองมีการร่วมปรึกษาหารือเก่ียวกบัตวั
นกัเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนอยูเ่สมอ 

     

42. โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองนกัเรียนเสนอแนะ
แนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

     

43. มีการส่งเสริมใหผู้ป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสร้าง
สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน 

     

44. โรงเรียนน าความคิดเห็นของผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมา
ด าเนินการปรับปรุงงานของโรงเรียน 

     

45. โรงเรียนเชิญผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน
จดัข้ึน  เช่น  กีฬาสี  วนัเด็ก  เป็นตน้ 

     

46. โรงเรียนใหบ้ริการแก่ชุมชน  เช่น  อนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ี
จดักิจกรรมต่าง ๆ 

     

47. มีการแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผูป้กครองทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

48. การน านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ      
49. มีการน านกัเรียนสู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อใหน้กัเรียน

เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
     

50. ผูป้กครองมีความภาคภูมิใจท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในโรงเรียน
แห่งน้ี 
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ตอนที ่3 
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 

 
กรุณาใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าบลบึงส าโรง  อ า เภอแก้งสนามนาง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  6 
 

1. ดา้นวชิาการ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

2. ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

3. ดา้นครูผูส้อน 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
ท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามอยา่งดียิง่ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 
1. นายประชัน ชาวสามทอง          
 การศึกษา                         การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
              ต าแหน่งปัจจุบัน             ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดปลาฉลาดหนองปรือ 

                                         ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 
                                                                                   

2. นางพรีภาว์ บุญเพลงิ                  
 การศึกษา                         ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)  สาขาวชิาวจิยัการศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบนั             ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นลาดใหญ่ 
                                                      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต  1 
                                                                                                              
3. นายสมภูมิ อจัฉริยพรหม           
 การศึกษา                         การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบัน             ศึกษานิเทศก ์ ช านาญการพิเศษ   
                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                                      ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  6   
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว334 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายสมภูมิ  อจัฉริยะพรหม 

  ดว้ย นางมณีวรรณ์  สิทธินนธชยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205085 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 



113 
 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
ที่ ศธ 6012(2)/ว334 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายประชนั  ชาวสามทอง 

  ดว้ย นางมณีวรรณ์  สิทธินนธชยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205085 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
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รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
ที่ ศธ 6012(2)/ว334 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นางพีรภาว ์ บุญเพลิง 

  ดว้ย นางมณีวรรณ์  สิทธินนธชยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205085 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
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รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัความพึงพอใจของ 
ผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแกง้สนามนาง 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6 

    ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 
1 2 3 

1. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3. +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
4. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
7. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
8. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
9. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10. 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
11. +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
12. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
13. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
14. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
15. +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
16. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
17. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
18. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
19. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
20. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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21. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
22. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
23. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
24. +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
25. +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
26. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
27. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
28. +1 +1 0 2 0.867 สอดคลอ้ง 
29. 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
30. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
31. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
32. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
33. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
34. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
35. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
36. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
37. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
38. +1 +1 +1 3 0.80 สอดคลอ้ง 
39. +1 +1 +1 3 0.80 สอดคลอ้ง 
40. +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
41. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
42. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
43. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
44. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
45. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
46. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
47. 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
48. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
49. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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50. +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/370 

 

 
    มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

  24 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 ดว้ย นางมณีวรรณ์  สิทธินนธชยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205085 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” โดยมี พระมหาสมยั  ผาสุโก, 
ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.ศุภกานต ์ ประเสริฐรัตนะ เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
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(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
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Reliability Statistics 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
191.0088 829.813 28.80648 50 

 
 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ดา้นวชิาการ 187.1327 811.369 .405 .967 
ดา้นวชิาการ 187.1549 802.931 .558 .967 
ดา้นวชิาการ 187.3186 799.871 .539 .967 
ดา้นวชิาการ 187.0929 801.356 .526 .967 
ดา้นวชิาการ 187.1637 798.031 .575 .967 
ดา้นวชิาการ 187.0796 798.660 .573 .967 
ดา้นวชิาการ 187.4115 793.799 .533 .967 
ดา้นวชิาการ 187.1858 790.108 .642 .966 
ดา้นวชิาการ 187.1814 796.549 .592 .966 
ดา้นวชิาการ 186.9469 798.388 .615 .966 
ดา้นวชิาการ 187.0531 796.735 .636 .966 
ดา้นวชิาการ 187.3142 795.639 .616 .966 
ดา้นวชิาการ 187.2212 794.662 .596 .966 
ดา้นวชิาการ 187.3496 800.673 .559 .967 
ดา้นงบประมาณ 187.4469 792.328 .676 .966 
ดา้นงบประมาณ 187.4912 797.469 .556 .967 
ดา้นงบประมาณ 187.3363 795.682 .556 .967 
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ดา้นงบประมาณ 187.0841 799.962 .549 .967 
ดา้นงบประมาณ 187.1814 793.402 .582 .967 
ดา้นงบประมาณ 187.3894 787.510 .706 .966 
ดา้นงบประมาณ 187.6416 793.440 .626 .966 
ดา้นงบประมาณ 187.3274 790.835 .669 .966 
ดา้นงบประมาณ 187.3982 792.063 .671 .966 
ดา้นบุคคล 187.1681 795.172 .631 .966 
ดา้นบุคคล 187.0885 792.099 .716 .966 
ดา้นบุคคล 187.1195 796.461 .704 .966 
ดา้นบุคคล 187.1903 794.866 .635 .966 
ดา้นบุคคล 187.0619 793.978 .705 .966 
ดา้นบุคคล 187.0619 798.796 .633 .966 
ดา้นบุคคล 186.9867 796.484 .639 .966 
ดา้นบุคคล 186.9027 798.826 .624 .966 
ดา้นบุคคล 
ดา้นบุคคล 

187.2655 
187.2035 

797.334 .622 .966 
797.843 .578 .967 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ดา้นบุคคล 187.1991 793.147 .679 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.0487 803.949 .496 .967 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.1991 800.178 .586 .967 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.5929 790.242 .642 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.4602 789.770 .612 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.2788 791.011 .699 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.3009 795.385 .658 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.3230 798.273 .593 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.2124 797.750 .594 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.1195 799.003 .635 .966 
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ดา้นบริหารทัว่ไป 187.1150 806.600 .477 .967 
ดา้นบริหารทัว่ไป 186.7699 809.182 .447 .967 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.0575 801.743 .604 .966 
ดา้นบริหารทัว่ไป 186.9867 800.884 .582 .967 
ดา้นบริหารทัว่ไป 187.0752 804.532 .539 .967 
ดา้นบริหารทัว่ไป 186.9248 805.590 .517 .967 
ดา้นบริหารทัว่ไป 186.8186 803.820 .574 .967 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.967 50 
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ประวตัิผู้วจิัย 

ช่ือ – นามสกุล                                นางมณีวรรณ์ สิทธินนธชยั 
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ                             5  พฤษภาคม  2508 
 
ภูมิล าเนา                                        39/1 หมู่ 6  ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชยัภูมิ (36000) 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                   191 หมู่ 12  ต าบลแกง้สนามนาง  อ าเภอแกง้สนามนาง   
                                                        จงัหวดันครราชสีมา (30440) 
 
ประวตัิการศึกษา 
             พ.ศ.  2526                        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 
             พ.ศ.  2528                        ป.กศ.สูง  วทิยาลยัครูสุรินทร์  วชิาเอก  การพฒันาชุมชน 
             พ.ศ.  2530                        ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) วทิยาลยัครูสุรินทร์  วชิาเอก 
เกษตรศาสตร์ 
 
ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 
             ปัจจุบัน                              ครู  คศ. 3  วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
                                                        โรงเรียนบา้นหนองบวั (ชาลีราษฎร์สามคัคี)  ต าบลบึงส าโรง 
                                                        อ  าเภอแกง้สนามนาง  จงัหวดันครราชสีมา 
                                                        ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6 
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