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ประกาศคุณูปการ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.สุธาสินี แสงมุกดา อาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลกั ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ด้วย

ความละเอียดถ่ีถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู ้วิจ ัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านท่ีกรุณาให้ความรู้ ให้คาํปรึกษา ตรวจแก้ไขและ

วิจารณ์ผลงาน ทาํให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์

ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้คาํแนะนาํแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีคุณภาพ นอกจากน้ียงั

ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผูบ้ญัชาการ รองผูบ้ญัชาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือ

กรุงเทพ และท่านผูป้กครองทุก ๆ ท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้น

การวจิยั ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่และพี่ ๆ น้องๆ ทุกคนท่ีคอยให้กาํลงัใจและสนบัสนุนผูว้ิจยั

เสมอมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตัญ�ูกตเวทิตาแด่

บุพการี บูรพาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั ท่ีทาํให้ขา้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษา

และประสบความสาํเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี  

 

 

จ่าเอกปธิกร  วงษาหลา้ 
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5410204022 สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

คาํสาํคญั ความพึงพอใจ/ การบริหารการศึกษา 

 จ่าเอกปธิกร วงษาหลา้ : ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (PARENT’S SATISFACTION 

TOWARDS THE  EDUCATION MANAGEMENT  AT  THE ROYAL THAI NAVY SCHOOL 

OF MUSIC BANGKOKNOI DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN) คณะกรรมการ

ควบคุมวทิยานิพนธ์: ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา, 121 หนา้. ปี พ.ศ.2557 

 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 62) 1 6เพื่อ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 6และ 3) 1 6เพื่อหาขอ้เสนอแนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนดุริยางค ์3 เหล่าทพั ไดแ้ก่ โรงเรียนดุริยางค์กองทพับก 

โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้กครองนกัเรียน

โรงเรียนดุริยางค ์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 – 6 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 34เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 3 4ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test)  

 ผลการวจิยัพบวา่   

1. สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปี

ข้ึนไป วฒิุการศึกษาปริญญาตรี  

2. ความพึงพอใจของผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อ

การบริหารการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นวิชาการ รองลงมา ดา้นครูผูส้อน ดา้นอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้านปกครองนักเรียน และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผูป้กครอง ตามลาํดบั 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน



 ค 

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ การเรียนการสอนภาคปฏิบติัมาก

เกินไป ควรเนน้ภาควิชาการให้มากข้ึน และเนน้เนน้การสอนภาษาต่างประเทศ ดา้นครูผูส้อน ควร

จดัครูผูส้อนให้ตรงกบัสายอาชีพและจดัหาครูผูส้อนจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมา

สอน ดา้นปกครองนกัเรียน ควรเนน้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้การดูแลและเขม้งวดเร่ืองอบายมุข

ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของโรงเรียน ควรมีการขยายอาคารสถานท่ีเรียนให้กวา้งข้ึน และ

ปรับปรุงบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มร่ืน และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

ขอ้เสนอแนะ คือ ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน และให้

นกัเรียนไดมี้โอกาสช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนดว้ย 
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  PATIKON WONGSALA : PARENT’S SATISFACTION TOWARDS THE EDUCATION 

MANAGEMENT AT THE ROYAL THAI NAVY SCHOOL OF MUSIC BANGKOKNOI DISTRICT, BANGKOK 

METROPOLITAN. THESIS ADVISORS : DR. SUTHASINEE   SAENGMUKDA, 122 PP.  B.E. 2557 (2014). 

The purposes of this research were : 1) 2 8to study the parent’s satisfaction towards the education 

administration at the Royal Thai Navy school of music, Bangkoknoi district, Bangkok metropolitan,     

2) to compare the satisfaction of parents with the educational administration at the Royal Thai Navy 

school of music, Bangkoknoi district, Bangkok metropolitan and, 3) 2 8to find the  suggestions for parents 

on the educational administration at the Royal Thai Navy school of music, Bangkoknoi district, 

Bangkok metropolitan. Population used in this study are the parents of school orchestra 3rd Army, 

including the Army, Air Force School Orchestra and Naval. The sample consisted of parents, students, 

school orchestra Naval Bangkoknoi, Bangkok Studying in Year1-6 Semester 2 Academic Year 2556. 

Instruments used in the study were interviewed and questionnaires were used in data analysis were 

percentage, arithmetic, standard deviation, and t-test. 

 The results of the study were as follows: 

 1. 28Status of the respondents were mostly males up to 36years old and bachelor degree. 

 2. Satisfaction of parents with the educational administration of the school orchestra Navy, 

Bangkoknoi Bangkok all 5 aspect found that the satisfaction of parents towards education administration 

in overall was many level and in individual aspect were satisfaction in every aspect. By side with the 

highest average is academically, inferior to the teachers, the building and its surroundings, dominate and 

the relationship between school and parents, respectively. 

 3. Comparison of different individual factors of parents toward educational administration of 

the school orchestra Navy, Bangkoknoi Bangkok was found that personal factor sincludinggender, age 

and educational are differences, the satisfaction of educational administration of the school orchestra 

Navy, Bangkoknoi Bangkok was not different. 

 4. Comments and suggestions about the educational administration of the school orchestra 

Navy, Bangkoknoi Bangkok in clued academic instruction, more practical. Academic should focus more 

and focused on the teaching of foreign languages. The teachers should equip teachers to meet class and 

the provision of external expertise to teach. Dominate should focus on morality, ethical providing care 

and strict moral vices about the environment and atmosphere of the school. Premises should be extended 

to more general classes and improve the atmosphere within the school environment. The relationship 
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between school and parent feedback should provide opportunities for parents to participate in school 

events and more and give students a chance to help with community events. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะทาํใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของคนให้ดาํเนิน

ชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข สามารถเก้ือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ การเตรียมคนให้มีคุณลกัษณะมองก้าว คิดไกล 

สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบนัแต่การจดัการศึกษาท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบันยงัไม่สามารถสนองความต้องการในการพฒันาบุคคลชุมชน ท้องถ่ินและ

ประเทศชาติ ซ่ึงกาํลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่าท่ีควร โดยการจดัการศึกษาจะตอ้งยึด

หลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด 

โดยกระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศกัยภาพ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หนา้ 12, มาตรา 22) ดงันั้นการจดัการศึกษา

ให้มีคุณภาพตอ้งมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระของหลักสูตรให้เหมาะสม เป็นความรู้สมยัใหม่ มี

เน้ือหาสาระพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของบุคคล ชุมชน และสังคมใน

อนาคต ในสังคมปัจจุบนัการศึกษาท่ีพึงประสงค์จะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนให้เกิดความ

สมดุลทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ระดับความคิด ค่านิยม พฤติกรรมให้

สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ชุมชน และสังคมแต่ละแห่ง (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2541, หนา้ 1)  

 โดยมีโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเกิดข้ึนกับ

ความตอ้งการของสังคมรับใชแ้ละบริการสังคม ชุมชน (พนิจดา วรีะชาติ, 2542, หนา้ 6) และในการ

จดัการศึกษาจึงถือว่าเป็นหนา้ท่ีของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี

อยูใ่กลต้วันกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งพฒันาชีวติของคนอยา่งครบถว้นทั้งใน

ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ในวิชาการต่าง ๆ การพฒันาความคิด และสติปัญญา การปรับปรุงแกไ้ข

พฤติกรรมให้อยู่ในวิถีทางท่ีถูกท่ีควร การสร้างทศันคติ ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง การสร้างมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึน ในชีวิตของผูเ้รียน เป็นการพฒันาความเป็นมนุษยอ์ยา่งเป็นองค์รวม 

(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2543, หนา้ 60)  
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 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีผูป้กครองมีความหวงัไวอ้ยา่งสูง เพื่อเป็นท่ีประสิทธ์ิประสาท 

ความรู้ อบรมบ่มนิสัย ลูกหลานให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแต่ครอบครัว

จนถึงประเทศชาติ แต่ปัจจุบนัน้ีผูป้กครองต่างไม่แน่ใจในคุณภาพของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนวา่มี

ความเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกนัเพียงใด ถึงแมว้่ากระทรวงศึกษาธิการต่างประชาสัมพนัธ์กนัมา

ตลอดว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกนัในด้านองค์ประกอบทั้งอาคารเรียน วสัดุ

อุปกรณ์ ส่ือการสอน แมแ้ต่ครูส่วนมากก็จบมาจากสถาบนัซ่ึงมีมาตรฐานทดัเทียมกนั นอกจากน้ียงั

มีโครงการต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย เพื่อยกระดบัคุณภาพโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน ทั้งยงัให้มีการ

ประเมินมาตรฐานโรงเรียน การมอบเกียรติบตัรแก่โรงเรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานดีเด่น 

ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กเพื่อให้ผูบ้ริหาร ครูต่ืนตวัในการพฒันาโรงเรียนไปสู่ความเป็น

มาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงบางโรงเรียนก็ไดรั้บรางวลัซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก แต่ผูป้กครองก็ยงัไม่เปล่ียนแปลง

ความตั้งใจจากโรงเรียนเดิมสักที พ่อแม่บางคนปลูกฝังลูกตั้งแต่ยงัเล็กใหย้ึดมัน่กบัโรงเรียนท่ีตน

ปรารถนาและท่ีเป็นเช่นน้ี เกิดจากความเป็นมาตรฐานของโรงเรียนหรือความนิยมของผูป้กครอง 

แต่คงไม่ไดอ้ยูท่ี่โรงเรียนมีอาคารใหญ่โต สวยงาม มีวสัดุอุปกรณ์ดีเยี่ยมหรือครูสอนเก่งเพียงเท่านั้น 

แต่ส่ิงท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองปรารถนาอยา่งแรงกลา้คือคุณภาพของนกัเรียนท่ีจบการศึกษามาเป็น

ส่ิงสาํคญั ดงันั้นโรงเรียนทุกโรงเรียนจึงตอ้งพยายามสร้างความเป็นมาตรฐานของโรงเรียนให้เป็นท่ี

ยอมรับแก่ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมโดยหนัมาเนน้การพฒันาคุณภาพของนกัเรียน เพราะหวัใจ

ของการศึกษาก็คือ นกัเรียนนัน่เอง  

 จากการท่ีมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษามากมาย โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทุก

โรงเรียนต่างก็เร่งพฒันา และจดักระบวนการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมี

คุณภาพทั้งมาตรฐานคุณภาพของนกัเรียนและคุณภาพ กระบวนการจดัการศึกษาของโรงเรียนและท่ี

สาํคญัก็คือจะทาํอยา่งไร จึงจะใหโ้รงเรียนเป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชน (มานพ 

ช่องตะคุ, 2543, หนา้ 4-5)  

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึง ท่ีผลิตนายทหารชั้นประทวน 

หลกัสูตรการดุริยางค์ให้แก่กองทพัเรือ โดยมุ่งเน้นฝึกวิชาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีซ่ึงเป็นวิชาชีพ

โดยตรงมากกว่าการศึกษาดา้นวิชาการ จึงทาํให้เกิดปัญหาในการบริหารการศึกษาภาคทฤษฎีและ

วิชาการ เพราะผูป้กครองยงัมีความตอ้งการให้บุตรหลานของตนมีความรู้ทางด้านวิชาการท่ีได้

มาตรฐานเดียวกบัโรงเรียนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ หรืออ่ืน ๆ โดยใหมี้ทกัษะความสามารถ

ทางดา้นดนตรีและวิชาการเป็นเลิศ กลา้แสดงออกและทาํกิจกรรมควบคู่ไปกบัภาควิชาการ ซ่ึงถา้
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โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือด้อยพฒันาทางด้านวิชาการ อาจจะทาํให้โรงเรียนก้าวหน้าไม่ทัน

โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งพฒันาและปรับปรุงการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษา

วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 5 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านครูผูส้อน ด้านปกครองนักเรียน ด้านอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง เพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีได้จาก

การศึกษาคน้ควา้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียนให้

กา้วหนา้ มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป เพื่อสนองความตอ้งการของผูป้กครอง และการเปล่ียนแปลง

ของสังคมไดอ้ยา่งถูกทิศทาง รวมทั้งการวางแผนพฒันาคุณภาพโรงเรียน ให้มีมาตรฐานการศึกษา

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในส่วนของโรงเรียนเองก็จะไดป้ระโยชน์ในแง่ท่ี

จะประสานความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนให้มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อ

ความเจริญงอกงามและคุณภาพชีวติของเยาวชนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของโรงเรียนเป็นสาํคญั 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ อาย ุและวฒิุการศึกษา 

 3. เพื่อหาขอ้เสนอแนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานครต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี  
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตเน้ือหาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร

การศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามแนวการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนของดุริยางค์ทหารเรือ (2554, หน้า 5) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้น

ครูผูส้อน ดา้นปกครองนกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนดุริยางค ์3 เหล่าทพั ไดแ้ก่ 

โรงเรียนดุริยางคก์องทพับก โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ และโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ท่ีกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2556 มีนกัเรียนทั้งส้ิน 120 คน  

 3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่  

  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง

นกัเรียนโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ประกอบดว้ย  

  1) เพศ 

  2) อาย ุ 

  3) วฒิุการศึกษา  

  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการ

บริหารการศึกษาโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ใน 5 ดา้น (โรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ, 2554, หนา้ 5) ประกอบดว้ย 

  1) ดา้นวชิาการ  

   2) ดา้นครูผูส้อน 

   3) ดา้นปกครองนกัเรียน 
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   4) ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

  5) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและช่วยทาํให้เขา้ใจไดง่้ายยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัได้กาํหนดคาํจาํกดั

ความท่ีใชใ้นการวจิยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ความพงึพอใจของผู้ปกครอง หมายถึง ความรู้สึกและเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อสถานท่ี

หรืองานท่ีกาํลงัทาํอยู่ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ถา้องค์ประกอบ

เหล่าน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม ก็จะมีผลทาํให้เกิดความ

พึงพอใจ 

 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

หมายถึง การบริหารการศึกษาใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้นปกครองนกัเรียน 

ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 ด้านวิชาการ หมายถึง การดาํเนินงานเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ประสบการณ์

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และนาํความรู้ไป

ใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 ด้านครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ท่ีทาํหนา้ท่ีการสอนและ

ทาํหนา้ท่ีอ่ืน ๆ โดยมุ่งศึกษาคุณลกัษณะความรู้ในวชิาท่ีสอน 

 ด้านปกครองนักเรียน หมายถึง การดูแลความประพฤติของนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบ

วนิยัของโรงเรียน และมีคุณธรรม จริยธรรม 

 ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด 

หอ้งนํ้า สถานท่ีเล่นกีฬาและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นบริการภายในโรงเรียนและความสะดวก

ความปลอดภยัรอบ ๆ โรงเรียน 

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง หมายถึง การเสริมสร้างแนวทางใน

การติดต่อระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองนกัเรียนในดา้นการใหข้อ้มูลและรับขอ้มูล การรับฟังความ

คิดเห็น การให้ขอ้เสนอแนะ และการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัดีต่อกนั

และเพื่อความร่วมมือในการพฒันาการเรียนของนกัเรียนและการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ไดท้ราบขอ้มูล

เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา สามารถนาํผลการวิจยัไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและเสริมสร้างการบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

และเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพ เป็นท่ีพึงพอใจต่อผูป้กครองนกัเรียน 

 
1.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย  

 ในการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้าํเอากรอบแนวคิดความพึงพอใจ

ของผูป้กครองของ โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ (2554, หนา้ 5) มาเป็นกรอบในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

 ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ของผู้ปกครองนักเรียน 

 
ความพงึพอใจของผู้ปกครอง 5 ด้าน 

(โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ, 2554, หนา้ 5) 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วฒิุการศึกษา  

 1. ดา้นวชิาการ 

2. ดา้นครูผูส้อน 

3. ดา้นปกครองนกัเรียน 

4. ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

5. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
ท่ีมา : โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ (2554, หนา้ 5)  



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการศึกษาค้นควา้ความรู้

เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการวิจยัจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร หนงัสือ บทความ และงานวิจยัต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

  2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  2.1.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจ 

  2.1.3 การวดัความพึงพอใจ 

  2.1.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 2.2 การบริหารการศึกษาโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ 

  2.2.1 ดา้นวชิาการ 

  2.2.2 ดา้นครูผูส้อน 

  2.2.3 ดา้นปกครองนกัเรียน 

  2.2.4 ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

  2.2.5 ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 

  2.3.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  2.3.2 ทฤษฎีทางการบริหารและววิฒันาการการบริหารการศึกษา 
  2.3.3 บทบาทของทฤษฎีบริหารการศึกษา 
  2.3.4 ขอบเขตของการบริหารการศึกษา 

 2.4 ประวติัโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ 

 2.5 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ 

 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.6.1 งานวจิยัในประเทศ 

  2.6.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
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2.1  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

 2.1.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Satisfaction ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้

ทาํการศึกษา และใหค้วามหมายไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 

 คอตเลอร์ (Kotler. 2000, p.36) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกของ

บุคคลเม่ือไดรั้บความสุขหรือความผิดหวงัซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงัใน

ผลลพัธ์ของส่ิงท่ีตอ้งการ ถา้การรับรู้ต่อส่ิงท่ีตอ้งการพอดีกบัความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความพึง

พอใจ 

 จรินทร์ยา ยวงนาค (2554, หนา้ 20) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติ 

ทศันคติท่ีเป็นนามธรรมทางด้านจิตใจของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวงั เพื่อให้รู้สึกมัน่คงและปลอดภยั ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองตาม

ความตอ้งการของตนจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจและมีความสุข 

 กมลพร เอกอมรธนกุล (2554, หนา้ 5) สรุปไดว้า่ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิง

ใด ความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการหรือบรรลุจุดหมายในระดบัหน่ึงความรู้สึกดงักล่าว

จะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

 วรวฒัน์ แสงนอ้ยอ่อน (2554, หนา้ 68) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีท่ี

เกิดจากทศันคติความตอ้งการท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกนั้นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลได ้

 สายนัต์ วิไลพฒัน์ (2554, หน้า 23) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ สภาพความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีความสุขในส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ีความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง 

 พิกุล งอธิราช (2553, หนา้ 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจจึงเป็นความรู้สึกนึกคิด หรืออารมณ์

ในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ ไม่สามารถอธิบายในเชิงเหตุผล ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็

ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถ ตอบสนองต่อความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ความพึงพอใจของแต่ละ

บุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัข้ึนกบัค่านิยมและประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บทฤษฎีความพึงพอใจ 

 อญัชลี พชัรพิสุทธ์ิ (2551, หนา้ 32) กล่าววา่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหรือทศันคติ

ทางดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยู่

กบัค่านิยมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

 จนัทนี โตพูล (2550, หนา้ 9) ไดส้รุปไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกและเจตคติ

ท่ีดีต่อบุคคลท่ีมีต่องานท่ีกาํลงัทาํอยู ่อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการ
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ทาํงาน เช่น ลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ถ้า

องคป์ระกอบเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม ก็จะมีผล

ต่อทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

 กรรวี กนัเงิน (2548, หนา้ 22) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของเราท่ี

ตอ้งสัมผสักบัโลกทศัน์เก่ียวกบัความหมายของการจดัการสภาพแวดลอ้ม ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ี

มีต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึก ดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ 

เป็นตน้ 

 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า 35) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการ

แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้ การท่ีเราจะทราบว่า

บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น 

 จรรยา โชคสุชาติ (2546, หนา้ 10) ไดส้รุปความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวว้า่ ความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีเขาปฏิบติัอยู ่ ซ่ึงถือเป็นปัจจยั

สําคญัในการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้สําเร็จ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลอาจ

เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ ถา้หากบุคคลมี

ความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีทาํ ก็จะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน และเกิดความสุขในการ

ทาํงาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจ และสติปัญญาใหก้บังานท่ีทาํอยา่งเตม็ท่ี แต่ในทางตรงกนั

ขา้ม ถา้หากบุคคลมีความรู้สึกไม่ดีต่องานท่ีทาํ ก็จะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงานขาด

ความกระตือรือร้น ขาดความรับผดิชอบ งานท่ีทาํก็จะไม่สัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 ยคุคลธร เชตุพงษ ์(2544, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิด

จากความตอ้งการท่ีมนุษยค์าดหวงัไว ้ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวห้รือ

มากกว่าความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต่ถ้าความตอ้งการไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว้

ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หนา้ 109) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจใน

การทาํงาน (Job Satisfaction) ไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูถู้กจูงใจเพื่อ

สร้างกาํลงัใจและความเต็มใจในการกระทาํหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไดใ้ช้ส่ิงเร้า (Incentive)     

ท่ีพึงพอใจมากระตุน้เพื่อให้เกิดแรงขบั การท่ีบุคคลบรรลุเป้าหมายหรือไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ ทาํให้

เกิดความพึงพอใจ เช่น พนกังานสามารถทาํยอดขายไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดก็จะทาํให้เขาพอใจ

กบัผลงานของตนเองและอาจไดรั้บรางวลัท่ีเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานหรือองค์กรดว้ย ผลงานก็

ไดรั้บคาํชมเชยวา่ปฏิบติังานดี ยอ่มทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 
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 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกและเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อสถานท่ีหรือ

งานท่ีกาํลงัทาํอยู ่ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ถา้องคป์ระกอบเหล่าน้ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม ก็จะมีผลทาํให้เกิดความพึง

พอใจ 

 2.1.2 ความสําคัญของความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจมีความสาํคญัหลายประการ โดยมีผูท่ี้ใหแ้นวคิดไวต่้าง ๆ ดงัน้ี  

 ตระกูล สุวรรณดี (2540, หนา้ 30-31, อา้งถึงใน ฐิติวรรณ หารนอก, 2554 หนา้ 12) ได้

ประมวลความสาํคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยสรุปไวด้งัน้ี  

 1. ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์ขององคก์ารหรือหน่วยงาน 

 2. ความพึงพอใจ เสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ความซ่ือสัตย  ์ ความจงรักภกัดีต่อ 

องคก์ารหรือหน่วยงาน  

 3. ความพึงพอใจ เสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและต่อองคก์ารหรือ

หน่วยงาน  

 4. ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะและมีการรวมพลงัเพื่อกาํจดั ปัญหา

ในองคก์ารร่วมกนั  

 5. ความพึงพอใจ ช่วยเก้ือหนุนให้กฎเกณฑ์ระเบียบและขอ้บงัคบัสามารถใช้บงัคบั 

ควบคุมความประพฤติของผูป้ฏิบติังานใหค้งอยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดี  

 6. ความพึงพอใจก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองคก์ารร่วมมือกนัปฏิบติังาน  

 7. ความพึงพอใจ ช่วยเก้ือหนุนใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความสร้างสรรคใ์นกิจการต่าง ๆ  

 สุปัน ราสุวรรณ์ (2540, หนา้ 50 อา้งถึงใน งานวิจยัและพฒันา, 2554 หนา้ 9) ไดส้รุป

ความพึงพอใจวา่มีความสาํคญัต่อบุคคล งาน และหน่วยงาน ดงัน้ี  

 1. ความสาํคญัต่อบุคคล  

  1.1  ทาํใหเ้ป็นสุข  

  1.2  ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจและกาํลงัใจดี  

  1.3  ทาํใหเ้ช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น  

1.4  ทาํใหบุ้คคลแสดงศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี  

 2. ความสาํคญัต่องาน  

  2.1  ทาํใหง้านบงัเกิดความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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  2.2  ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน  

2.3  ทาํใหร้ะบบงานดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืนเรียบร้อย  

 3. ความสาํคญัต่อหน่วยงาน  

  3.1  ทาํใหห้น่วยงานมีบรรยากาศท่ีดี  

  3.2  ทาํใหห้น่วยงานมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  

  3.3  ทาํใหห้น่วยงานมีความรัก ความเขา้ใจ ความสามคัคีและเป็นพลงัท่ีจะผลกัดนัให้

หน่วยงานเจริญกา้วหนา้  

 เสถียร เหลืออร่าม (2532, อา้งถึงใน งานวจิยัและพฒันา, 2554 หนา้ 10) ไดก้ล่าววา่ ความ

พึงพอใจของบุคลากร เป็นส่ิงสําคญัในการบริหาร เพราะจะช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์เก้ือกูลต่อ

งานและองคก์ารดงัน้ี ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 1. สร้างความจงรักภกัดี มีสัตยต่์อหมู่คณะและองคก์าร  

 2. เก้ือหนุนให้ระเบียบขอ้บงัคบับงัเกิดผล ในดา้นการควบคุมประพฤติของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี ใหป้ฏิบติัตนอยูใ่นกรอบแห่งระเบียบวนิยัและมีศีลธรรมอนัดีงาม  

 3. สร้างสามคัคีธรรมในหมู่และก่อให้เกิดพลงัร่วม (Group Effort) ในหมู่คณะทาํให้เกิด

พลงัสามคัคีดงัท่ีวา่ พลสงฆสส สวามคคี อนัสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายขององคก์ารได ้ 

 4. เสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบาย เป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร  

 5. เก้ือหนุนและจูงใจให้สมาชิกของหมู่คณะหรือองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน

กิจการต่าง ๆ ขององคก์าร  

 6. ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยู ่  

 สมบูรณ์ พรรณาภพ (2523, อา้งถึงใน ลดัดาวลัย ์ แดงใหญ่ 2546, หนา้ 15) ไดเ้สนอวา่ 

ความพึงพอใจจะเป็นตวัช้ีพฤติกรรมท่ีสาํคญัของบุคลากร ดงัน้ี  

 1. ความสามคัคีเป็นหน่ึงใจเดียวกนั  

 2. ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กวา่ประโยชน์ส่วนตน  

 3. ความตั้งใจเอาใจใส่และรู้จกัรับผดิขอบต่อการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้  

 4. ความรู้สึกห่วงกงัวลตอ้ผลท่ีจะเกิดจากการหยดุงานของตน คือ จะไม่ขาดหรือหยุดงาน

โดยไม่จาํเป็น  

 5. ความพร้อมท่ีจะรับอาสาในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
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 6. ความพร้อมเพียงเพรียงในการหมัน่ปรึกษาหารือเก่ียวกับการเตรียมงานและการ

แกปั้ญหาต่าง ๆ  

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีความสําคญัต่อบุคคล งานและหน่วยงาน ทาํให้บุคคล

ปฏิบติังานดว้ยความสุข มีกาํลงัในใจการทาํงานดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ทาํให้งานท่ีทาํนั้นบงัเกิด

ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดผลดีต่อหน่วยงาน 

 2.1.3  การวดัความพงึพอใจ 

 สาโรจน์ ไสยสมบติั (2534, หน้า 39 อา้งถึงใน คณะอนุกรรมการงานวิจยัและพฒันา, 

2553 หน้า 6) ความพึงพอใจเกิดข้ึนหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบกบั

ระดบัความรู้สึกของนกัเรียน ดงันั้นในการวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้กระทาํไดห้ลายวธีิต่อไปน้ี  

 1. การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึง  

 2. การสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นวธีิท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะ

จูงใจใหผู้ต้อบคาํถามตามขอ้เทจ็จริง 

 3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการปฏิบติักิจกรรม ขณะปฏิบติักิจกรรม

และหลงัการปฏิบติักิจกรรมจะเห็นไดว้า่การวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถท่ีจะวดัไดห้ลาย

วิธีทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ สะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวดัดว้ย

จึงจะส่งผลใหก้ารวดันั้นมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ  

 มิลเล็ต (Millet, 1954, p. 397 อา้งถึงใน คณะอนุกรรมการงานวิจยัและพฒันา, 2553 หนา้ 

6-7) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานบริการหรือความ สามารถท่ีจะพิจารณาวา่ บริการนั้น

เป็นท่ีพอใจหรือไม่โดยวดัจาก  

 1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การใหบ้ริการท่ีมีความยติุธรรม  

 2. ความเสมอภาค และเสมอหนา้ไม่วา่จะเป็นใคร  

 3. การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทนัต่อเวลา (Timely Service) คือ การให้บริการตามลกัษณะความ

จาํเป็นรีบด่วน  

 4. การใหบ้ริการอยา่งพอเพียง (Ample Service) คือ ความตอ้งการเพยีงพอในดา้นสถานท่ี

บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 5. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) จนกวา่จะบรรลุผล  

 6. การให้บริการท่ีมีความกา้วหนา้ (Progressive Service) คือ การพฒันางานบริการดา้น

ปริมาณ คุณภาพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ไปเร่ือย ๆ 
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 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การวดัความพึงพอใจ ต่อบริการนั้น สามารถท่ีจะกระทาํ การวดัได้

หลายวธีิ ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของ

การวดั จึงจะส่งผลใหก้ารวดัน้ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้

 2.1.4  ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ มีนกัวิชาการและนกัทฤษฎีหลายท่านไดเ้สนอแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความพึงพอใจหลายทฤษฎีซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ท่ีเป็นประโยชน์ 

สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาจาํนวนมาก ในท่ีน้ีจะนาํเสนอทฤษฎีดงัน้ี 

 ทฤษฎลีาํดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

 มาสโลว ์(Maslow, 1970, p.35-46 อา้งถึงใน จนัทนี โตพูล, 2550 หน้า 10-11) ไดต้ั้ง

ทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจ โดยใชส้มมติฐานวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีท่ีส้ินสุด 

เม่ือมีความตอ้งการใดความตอ้งการหน่ึง ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการอยา่งหน่ึงยงัไม่ทนั

หมดไป ความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงก็จะเกิดข้ึน ซ่ึงความตอ้งการจะเป็นไปตามลาํดบั ดงัน้ี  

1 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นตํ่าเพื่อการ

อยู่รอดของบุคคล เช่น ความต้องการเร่ืองอาหาร นํ้ า ออกซิเจน เป็นต้น มีปัจจยัขององค์การท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการระดบัน้ีก็คือ การให้เงินเดือนขั้นตํ่าสุดท่ีเพียงพอต่อการดาํรงชีวิต

รวมทั้งเง่ือนไขของการทาํงานท่ีเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องพนกังาน 

1 2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการเร่ืองความมัน่คง 

ความปลอดภยั เสรีภาพท่ีปลอดจากการคุกคามใด ๆ เป็นตน้ องค์การสามารถสร้างเง่ือนไขเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการขั้นท่ี 2 น้ี โดยจดัเง่ือนไขท่ีปลอดภยัในท่ีทาํงาน มีความยุติธรรม สร้าง

ความมัน่คงในงาน ให้ความสะดวกในการทาํงาน จดัให้มีระบบประกนัสวสัดิการสังคมและเงิน

ตอบแทนหลงัออกจากงาน มีค่าจา้งตอบแทนท่ีสูงกว่าเพื่อความอยู่รอดพื้นฐานของการดาํรงชีวิต

การใหเ้สรีภาพการรวมตวัเป็นสหภาพ เป็นตน้ 

1 3. ความตอ้งการเป็นสมาชิกของสังคม (Belonging Needs) ซ่ึงประกอบด้วย ความ

ต้องการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพนั ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ 

องคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการระดบัน้ีดว้ยการเปิดโอกาสให้สมาชิกไดพ้บปะสังสรรค์

ทางสังคมระหว่างทาํงาน ใชว้ิธีนิเทศงานดว้ยการแนะนาํช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิกได้

ทาํงานแบบทีมและพฒันาสร้างความเป็นเพื่อนใหม่ข้ึนในท่ีทาํงาน 

1 4. ความตอ้งการท่ีจะได้รับการยอมรับ การยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความ

ตอ้งการระดบัท่ีส่ี ท่ีเก่ียวกบัการยอมรับนบัถือตนเองและการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น เป็น

ความตอ้งการความสําเร็จ ความมีเกียรติศกัด์ิศรี ความยอมรับในความมีช่ือเสียง เป็นตน้ องค์การ
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สามารถทาํกิจกรรมไดห้ลายอย่างท่ีแสดงต่อการตอบสนองความตอ้งการระดบัน้ี เช่น การจดังาน

เล้ียงเป็นรางวลัฉลองความสําเร็จคร้ังสําคญั การให้เงินโบนสั แมเ้ป็นจาํนวนเล็กนอ้ยก็ตาม การให้

การยอมรับคาํแนะนาํเพื่อปรับปรุงระบบงานจากพนกังาน การมอบรางวลัเป็นโล่หรือส่ิงของเพื่อ

แสดงการให้เกียรติหรือการยอมรับ การกล่าวยกย่องถึงผลงานดีเด่นของพนกังานในโอกาสต่าง ๆ 

การประกาศรายช่ือผูมี้ผลงานดีเด่นในฐานะ “บุคคลดีเด่นประจาํเดือนของบริษทั” การให้สิทธิพิเศษ

ท่ีแสดงถึงการไดรั้บเกียรติยกยอ่งในความสาํเร็จ เป็นตน้  

1 5. ความต้องการสําเร็จดังใจปรารถนา (Self-Actualization) เป็นความต้องการในขั้น

สูงสุดของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนหลงัจากความตอ้งการขั้นอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง

ครบถ้วน เป็นความตอ้งการท่ีมีคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์แห่งตน (Self 

Fulfillment) ไดท้าํและไดส้าํเร็จในทุกอยา่งท่ีคนใฝ่ฝันและปรารถนา ไดใ้ชค้วามสามารถและพฒันา

ศกัยภาพของตนไดถึ้งขีดสูงสุด ดงันั้นบุคลากรท่ีอยูใ่นระดบัน้ี จึงถือไดว้า่เป็นทรัพยากรทรงคุณค่า

สูงสุดขององคก์ารซ่ึงหาไดย้ากยิง่ 

 จากทฤษฎีของมาสโลว ์ปัจจยัความตอ้งการระดบัล่าง เช่น ความตอ้งการทางร่างกายก็ดี

หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ ดี  เป็นความต้องการท่ีมาจากส่ิงจูงใจภายนอก (Extrinsic 

Motivation) ในขณะท่ีความตอ้งการระดบัสูง เช่น ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ หรือความ

ตอ้งการดงัใจปรารถนาก็ดี มีลกัษณะเป็นส่ิงจูงใจจากภายใน (Intrinsic Motivation) มาสโลวเ์ช่ือวา่ 

มนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความตอ้งการทางร่างกายก่อน จึงจะเกิดแรงจูงใจ

ในระดบัสูงขั้นต่อไป คือดา้นความมัน่คงปลอดภยัและความตอ้งการทางสังคมตามลาํดบั เม่ือไรก็

ตามท่ีความตอ้งการเหล่าน้ี ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะเป็นพลงัท่ีส่งผลกระทบต่อความคิดและ

พฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถา้ความตอ้งการระดบัใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบั

นั้นจะไม่เป็นแรงจูงใจอีก โดยผูน้ั้นจะแสวงหาความตอ้งการระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ทั้งน้ี ยกเวน้ความ

ตอ้งการขั้นสูงสุด คือ ความตอ้งการความสําเร็จดงัใจปรารถนา ท่ียงัเป็นแรงจูงใจอยู่เสมอ แมว้่า

บุคคลจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ีแลว้ก็ตาม และผลวิจยัช้ีวา่มนุษยแ์ต่ละคนมีระดบั

ความตอ้งการท่ีเป็นแรงจูงใจต่างกนั ทั้งน้ีมิใช่ทุกคนท่ีสามารตอบสนองความตอ้งการในระดบัสูง

จากการทาํงาน 

 ทฤษฎกีารจูงใจ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 

 แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969, p.142-175 อา้งถึงใน นรินทร์ ภกัดี, 2550, หน้า 34) 

กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) พฒันาการมาจากทฤษฎีลาํดบัขั้นความ
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ตอ้งการ 5 ขั้น ของ Maslow มาเป็นความตอ้งการ 3 ระดบั ซ่ึงความตอ้งการแต่ละประเภทเรียงจาก

ตํ่าไปสูงไดด้งัน้ี 

 1. ความตอ้งการอยูร่อด (Existence Need : E) จะเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการดา้นร่างกาย

และปรารถนาอยากมีส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น ตอ้งการอาหาร ท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้ สําหรับใน

องคก์ารคือ ความตอ้งการค่าจา้ง และผลตอบแทน ตลอดจนสภาพเง่ือนไขในการทาํงานท่ีดี 

 2. ความตอ้งการดา้นสัมพนัธ์ทางสังคม (Related Need : R) ความตอ้งการทุกชนิดท่ีมี

ความหมายในเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ สําหรับในองคก์ารคือความตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้าํ หรือผูมี้ยศฐานะ

เป็นหัวหน้า ความตอ้งการท่ีจะเป็นผูต้ามและความตอ้งการอยากมีสายสัมพนัธ์ทางมิตรภาพกบั

บุคคลอ่ืน  

 3. ความตอ้งการความกา้วหนา้และเติบโต (Growth Need : G) เป็นความตอ้งการเก่ียวกบั

การพฒันาการเปล่ียนแปลงฐานะสภาพ และการเติบโตกา้วหนา้ของผูท้าํงาน การพฒันาเติบโตดว้ย

ความรู้ความสามารถสําหรับในองคก์ารคือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บผิดชอบเพิ่ม หรือความตอ้งการ

อยากไดท้าํกิจกรรมใหม่ท่ีมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถใหม่ ๆ และไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสังาน

ใหม่ ๆ อีกหลาย ๆ ดา้นมากข้ึน 

 ทฤษฎสีองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Tow Factors Theory) 

 เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Herzberg & Others, p.1959, p.60-63 อา้งถึงใน ธมกร ดุลย

ปกรณ์ชยั, 2556, หนา้ 30-31) ไดพ้ฒันาทฤษฎีน้ีโดยพยายามหาความพึงพอใจในงาน จากการศึกษา

เร่ิมแรกในคร้ังน้ี เฮอร์ซเบิร์กศึกษาโดยสัมภาษณ์นกับญัชี และนกัวิศวกร 200 คน เฮอร์ซเบิร์กได้

สรุปผลท่ีเกิดข้ึน จากการสัมภาษณ์วา่ มีปัจจยั 2 ประเภท ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือความไม่ชอบ

งานของแต่ละบุคคล ปัจจยัดงักล่าวเรียกว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factor) และปัจจยัคํ้าจุน 

(Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factor) 

 1. ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจูงใจให้คนชอบรักงานเป็น

ตวัการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนมี 5 

ประการ 

  1.1 ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลจะ

สามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ิน และประสบความสําเร็จอยา่งดี ความสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกั

ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน คร้ันผลงานสาํเร็จเขาจึงเกิดความรู้สึกพอใจ และปราบปล้ืมในผลสําเร็จของ

งานนั้นเป็นอยา่งยิง่ 

  1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงาน จากผูม้าขอรับคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การ
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ยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย การแสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรืออาจจะเป็น

การแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้าํงานอย่างใดอยา่งหน่ึง

บรรลุผลสาํเร็จการยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานนั้นดว้ย 

  1.3 ลกัษณะของานท่ีปฏิบติั (The work it self) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้ง

อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ทา้ทายให้ตอ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานท่ีลกัษณะสามารถทาํตั้งแต่ตน้

จนจบไดโ้ดยลาํพงัเพียงผูเ้ดียว 

  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน จากการไดรั้บ

มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มท่ีไม่มีการตรวจหรือ

ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

  1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งให้

สูงข้ึน ของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

 2. ปัจจยัคํ้าจุน หมายถึง ปัจจยัท่ีค ํ้าจุนใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลท่ีมีอยู่

ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิด

ความไม่ชอบงานนั้น ปัจจยัคํ้าจุนน้ีคือ 

  2.1 เงินเดือน (Salary) เงินเดือน และการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นท่ี

พอใจของบุคลากรท่ีทางาน 

  2.2  โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) นอกจากจะ

หมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคล

สามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

  2.3  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การ

ติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัมี

ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

  2.4 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคม        

มีเกียรติ และศกัด์ิศรี 

  2.5 นโยบายการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง หลกัใน การ

จดัการและการบริหารงานขององคก์ารท่ีติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

  2.6  สภาพการทาํงาน (Working Conditions) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงาน ไดแ้ก่ 

แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการทาํงาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ

ต่าง ๆ 
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  2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ี

ไดรั้บจากงานในหนา้ท่ีของเขา เช่น การท่ีบุคคลตอ้งถูกยา้ยไปทางานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจาก

ครอบครัวทาํใหเ้ขาไม่มีความสุข และไม่มีความพอใจกบัการทาํงานในท่ีแห่งใหม่ 

  2.8 ความมัน่คงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงใน

งาน ความย ัง่ยนืในอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

  2.9 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 

 ดงันั้น จึงสรุปทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กไดว้า่ องคป์ระกอบในดา้นปัจจยัท่ีก่อเกิดความพึง

พอใจเท่านั้น ท่ีจะนาํมาสู่ความพึงพอใจทางบวกของการทาํงานของคน 

 ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ของดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas Magregor)  

 คณาจารยภ์าควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัเลย (2543 : 

155-156) ไดก้ล่าวถึง ดกัลาส แมคเกรเกอร์ ซ่ึงเสนอแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎี X และทฤษฎี Y ข้ึนมา 

โดยเปรียบเทียบถึงทศันคติท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของคนในทศันะท่ีแตกต่างกนั โดยเนน้วา่ผูบ้ริหาร

อาจมองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้2 แง่ คือ แง่หน่ึงมองแบบทฤษฎี X และอีกแง่มุมหน่ึงมองแบบ ทฤษฎี 

Y ซ่ึงมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 ทฤษฎี X เป็นการสรุปแนวคิดหรือทศันคติของผูบ้ริหารแบบเก่าท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

โดยคิดวา่  

 1. คนส่วนใหญ่ไม่อยากทาํงานเพราะกลวัเหน็ดเหน่ือย ดงันั้นจึงพยายามหลบเล่ียงงาน

เม่ือมีโอกาส 

 2. ถา้อยากให้คนทาํงานตอ้งเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งบงัคบัลงโทษหรือกระทาํ

การใด ๆ เพื่อใหค้นงานยอมทาํงาน 

 3. คนทัว่ไปชอบทาํงานท่ีมีการบงัคบัใหท้าํ (จึงจะทาํไปไดร้าบร่ืน) แต่ถึงกระนั้นก็ชอบท่ี

จะปัดความรับผดิชอบใหผู้อ่ื้นเสมอ 

 4. คนอยากมีความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงานสูงกวา่อยา่งอ่ืน 

 แมคเกรเกอร์ เช่ือวา่ ทศันคติแบบทฤษฎี X น้ี ไม่น่าจะถูกตอ้งและอาจไม่เหมาะสมท่ีจะ

ใชป้ฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังานในปัจจุบนั ดงันั้น เขาจึงเสนอแนวคิดใหม่ เรียกวา่ ทฤษฎี Y 

 ทฤษฎี Y เป็นแนวคิดหรือทศันคติแบบใหม่ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยมี

ความคิดวา่  
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 1. ความเหน่ือยจากการทาํงานและความเหน่ือยจากการเล่นกีฬา มีผลต่อร่างกายไม่

แตกต่างกนั แต่คนชอบเล่นกีฬามากกว่าทาํงาน ก็เพราะความเหน่ือยจากการเล่นกีฬาตอบสนอง

ความอยากเล่นได้ ดงันั้นถ้ามีส่ิงจูงใจให้คนอยากทาํงานแล้วเขาก็จะทาํงานเอง ความกลวัเหน็ด

เหน่ือยจึงไม่ใช่สาเหตุของการไม่ทาํงาน 

 2. การบงัคบัขู่เขญ็เพื่อใหค้นทาํงานนั้นอาจไม่จาํเป็น เพราะวา่ คนมีความรู้สึกรับผิดชอบ

ท่ีจะควบคุมตนเอง และทาํงานให้บรรลุเป้าหมายของตนเองแลว้ ส่ิงสําคญัจึงอยู่ท่ีเป้าหมายส่วน

บุคคลกบัเป้าหมายขององคก์ารวา่ตรงกนัหรือไม่ เพราะความตั้งใจทาํงานเป็นผลมาจากแรงบนัดาล

ใจท่ีอยากจะไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีตนตอ้งสร้างมากกวา่ถูกบีบบงัคบัจากคนอ่ืน  

 3. คนโดยทัว่ไปไม่ชอบท่ีจะถูกมอบหมายงานให้รับผิดชอบ แต่ชอบท่ีจะแสดงความ

รับผิดชอบตามความพอใจมากกว่า ดงันั้น การท่ีกล่าวว่า คนชอบปัดความรับผิดชอบจึงไม่น่า จะ

ถูกตอ้ง 

 4. คนส่วนมากมีความสามารถในการแกปั้ญหาไดแ้ละความสามารถอนัน้ีมิไดจ้าํกดัอยู่

แต่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ (มิใช่เฉพาะกลุ่มนกับริหารเท่านั้นท่ีสามารถแกปั้ญหาหรือหา

คาํตอบของปัญหาได)้ 

 5. ในระบบการบริหารปัจจุบนั องคก์ารต่าง ๆ ไดใ้ชค้วามสามารถของคนแต่เพียงส่วน

นอ้ยเท่านั้น ยงัมิไดใ้ชค้วามสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัคนอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงอาจเป็นเพราะโครงสร้างของการ

จดัองค์การได้แบ่งแยกหรือขีดเส้นกั้นของการตดัสินใจเอาไวเ้พราะกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคนในฝ่าย

บริหารเท่านั้น  

 จากทฤษฎีความพึงพอใจขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยมี์

หลายทฤษฎีดว้ยกนั แต่โดยสาระสาํคญัของแต่ละทฤษฎีแลว้สามารถสรุปได ้มนุษยมี์ความพึงพอใจ

หรือความตอ้งการไม่มีท่ีส้ินสุด โดยมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานมาก่อนคือ ความตอ้งการดา้นปัจจยัส่ี 

ความตอ้งการดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือความมัน่คงในการปฏิบติังาน และความตอ้งการ

ความปลอดภยัทางดา้นร่างกายหลงัจากท่ีไดรั้บการตอบสนองในขั้นพื้นฐานแลว้ ก็จะมีแรงจูงใจ

หรือความตอ้งการในขั้นต่อไป คือ ความตอ้งการความรัก ความเป็นเจา้ของ อยากมีเพื่อนพอ้ง อยาก

มีช่ือเสียงเกียรติยศ ตอ้งการให้คนอ่ืนยกยอ่ง นบัถือ อยากมีอาํนาจบารมีเหนือคนอ่ืน ตอ้งการความ

เจริญกา้วหนา้ ความสาํเร็จและตอ้งการรักษาความมีช่ือเสียง เกียรติยศ ความเด่น รวมทั้งความสําเร็จ

ใหค้งอยูต่ลอดไป 
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2.2 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

 

  กองดุริยางคท์หารเรือ 

ฐานทพัเรือกรุงเทพ 

  

      

              

หมวด 

ธุรการ 
 

หมวด 

ปกครอง 
 

หมวด 

ศึกษา 
 

หมวด 

เคร่ืองช่วยการศึกษา 
 

หมวด 

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

              

  โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ   

      

              

ดา้นวชิาการ  ดา้นครูผูส้อน  ดา้นบริการ  
ดา้นอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดลอ้ม 
 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร้างการบริหารการศึกษาโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ 

ท่ีมา : โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ (2554, หนา้ 5) 

 

 2.2.1 ด้านวชิาการ 

 งานดา้นวิชาการนบัว่าเป็นงานท่ีสําคญัยิ่ง และเป็นหวัใจหลกัของการบริหารโรงเรียน 

เพื่อตอบสนองความสําเร็จของผลงานทางวิชาการ หรือการเรียนการสอนทางโรงเรียนไดมี้การ

วเิคราะห์หลกัสูตร นาํหลกัสูตรไปใช ้มีการนิเทศการสอนประเมินการสอนเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีในการ

บริหารงานวชิาการ จึงหมายถึง การจดักิจกรรมทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

และการปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีเป็นพลเมืองท่ีดี อนัจะส่งผลให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้

มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณลกัษณะตามท่ีสังคมตอ้งการ 

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือมุ่งเนน้ให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพดา้นการดุริยางค ์เพื่อ

ผลิตนายทหารชั้นประทวนท่ีมีความรู้และความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์ มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์โดยจดัให้มีการเรียนการสอนวิชาความคิดสร้างสรรค ์และวิชาการประพนัธ์เพลงเรียบ

เรียงเสียงประสานเบ้ืองตน้ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการสร้างนวตักรรม ผลงานความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
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ทางดนตรีอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลงานสร้างสรรค์ของผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

คณะกรรมการ เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละปี 

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ มีการเปล่ียนแปลง/แกไ้ขการดาํเนินการในดา้นการศึกษา ให้

สอดคลอ้งกบัระเบียบ ยศ.ทร. วา่ดว้ยการศึกษา พ.ศ.2521 โดยปรับปรุงการศึกษาจากหลกัสูตรเดิม 

ท่ีมีการคิดคะแนนในระบบร้อยละ มาเป็นระบบหน่วยกิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 มีการศึกษาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดหลกัสูตร 5 ปี รวม 300 หน่วยกิต  

 ต่อมา ทร. ไดอ้นุมติัใหโ้รงเรียนดุริยางคท์หารเรือปรับหลกัสูตรการศึกษา จากหลกัสูตร

เดิม 5 ปี เป็นหลกัสูตร 6 ปี ตามหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผูท่ี้

สําเร็จการศึกษาไดรั้บการเทียบวุฒิการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และไดรั้บการแต่งตั้ง

ยศจ่าตรี โดยเร่ิมใชก้บั นดย. ชั้นปีท่ี 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นตน้มา ซ่ึงหลกัสูตรน้ีทางโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือไดด้าํเนินการจดัทาํเป็น 2 ระดบั คือ หลกัสูตรการดุริยางคต์อนตน้ ใชจ้ดัการเรียน

การสอนในระดบัชั้นปีท่ี 1 - 3 และหลกัสูตรการดุริยางคต์อนปลาย ใชจ้ดัการเรียนการสอนใน

ระดบัชั้นปีท่ี 4 - 6  

 หลกัสูตรการดุริยางค์ตอนตน้ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมติัให้เทียบความรู้ระดบัน้ี

เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 - ม.3) ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 (ฉบบั

ปรับปรุง พ.ศ.2533) เม่ือ 30 เม.ย.34 และไดรั้บความเห็นชอบจาก ยศ.ทร. เม่ือ 19 ต.ค.34  

 หลกัสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุมติัให้เทียบความรู้ระดบัน้ี

เท่ากบัวฒิุประกาศนียบตัร ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2530  

 หลกัสูตรฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2533 ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาการ

ดนตรี เฉพาะกลุ่มวชิาชีพดนตรีและขบัร้องเพลงสากล เม่ือ 20 ต.ค.35  

 หลกัสูตรการดุริยางคต์อนตน้ปี 2550 (ฉบบัปรับปรุง) ยศ.ทร. เห็นชอบตามบนัทึก 

ยศ.ทร. ท่ี กห. 0534/100 ลง 15 ม.ค.51 เร่ือง เห็นชอบหลกัสูตรการดุริยางคต์อนตน้  

 หลกัสูตรการดุริยางคต์อนปลายปี 2552 (ฉบบัปรับปรุง) ยศ.ทร. เห็นชอบตามบนัทึก 

ยศ.ทร. ท่ี กห. 0534/2001 ลง 24 ก.ย.52 เร่ือง เห็นชอบหลกัสูตรการดุริยางคต์อนตน้  

 การปฏิบติังานดา้นวชิาการของ โรงเรียนดุริยางคฯ์ มีดงัน้ี  

 1. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้หลากหลาย เนน้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ

ทางวิชาชีพผา่นการปฏิบติัจริงในสาขาวิชาการดนตรี โดยมีนโยบาย แผนงานและกลไกสนบัสนุน

การจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 

 2. จดักิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดนตรี กีฬา นนัทนาการ 

และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิผล 
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 3. จดัโครงการเสริมการเรียนการสอน เช่น การประชุมปฏิบติัการดา้นดนตรี การพา

นกัเรียนไปชมคอนเสิร์ต การนัง่สมาธิ การแข่งขนักีฬา กิจกรรมส่งเสริมวชิาการและทกัษะอาชีพ  

 4. จดัโครงการสอนเสริมภาษาองักฤษ ALC สอนเสริมปฏิบติัศิลป์ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เสริมสร้างทกัษะความรู้ให้แก่ผูเ้รียนผา่นการปฏิบติัจริง เพื่อมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีดียิง่ข้ึน 

 2.2.2 ด้านครูผู้สอน 

 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้เล็งเห็นงานด้านพฤติกรรมของนักเรียน เป็นงานท่ีมี

ความสําคญัอย่างหน่ึงโรงเรียนพยายามให้นักเรียนทุกคนไดมี้ความเสมอภาพ และได้รับความ

ยติุธรรม ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกวิธีตาม

แบบประชาธิปไตย โดยโรงเรียนไดก้าํหนดให้มีการประเมินและวดัผลดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน

อยา่งสมํ่าเสมอ ตามธรรมนูญของโรงเรียน 

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ดาํเนินงานการบริการดา้นครูผูส้อน ดงัน้ี  

 1. มีการอบรมครูและอาจารยเ์ก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม งานวิจยัในชั้นเรียน ส่งเสริม

และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดส้ร้างสรรคผ์ลงานดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ดว้ยตนเอง 

 2. จดัให้มีการพฒันาบุคลากรในทุกระดบัชั้นเป็นประจาทุกปี เช่น โครงการนิเทศการ

สอน โครงการวิจยัในชั้นเรียน และสนบัสนุนขา้ราชการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร จนท.ประกนั

คุณภาพฯ จาก สปท. เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง 

 3. มีแผนงานสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม องคค์วามรู้ โดยไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการ

สัมมนาการประพนัธ์เพลงเรียบเรียงเสียงประสาน โดยเชิญวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่ครู/

อาจารยป์ระจาํ และบุคลากรของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม ผลงานสร้างสรรคท์างดนตรี 

 4. มีแผนพฒันาครู/อาจารย  ์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมีโครงการประชุมเชิง

ปฏิบติัการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซงัรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี 

และโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ  

 2.2.3 ด้านปกครองนักเรียน 

 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ไดจ้ดัให้มีงานหมวดปกครอง เพื่อปฏิบติั ดาํเนินการ และ

ควบคุมการปกครองบงัคบับญัชานักเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ให้

ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน รวมทั้งดูแลดา้นการสวสัดิการของนกัเรียน
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ดุริยางค ์เน่ืองจาก นกัเรียนโรงเรียนดุริยางคทุ์กคนจะตอ้งใชชี้วติอยูใ่นโรงเรียนตลอดระยะเวลาของ

การศึกษาอยูใ่นโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ 

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ดาํเนินงานดา้นการปกครองนกัเรียน ดงัน้ี  

 1. มีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและกาํหนด

ทิศทางในการพฒันาอย่างชัดเจน โดยได้ดาํเนินการจดัทาํโครงการเสริมสร้างภาวะผูน้าํให้กบั

นกัเรียนดุริยางค ์เพื่อพฒันาปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ 

 2. มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมดา้นสติปัญญา เจตคติ 

คุณธรรม จริยธรรม ทกัษะ และบุคลิกภาพ 

 3. มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริม

จริยธรรม การบาํเพญ็ประโยชน์ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผูน้าํทางทหาร  

 4. มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา 

จิตใจและสังคม ซ่ึงนอกจากจะเนน้การสร้างความรู้ ทางวิชาการแลว้ ยงัเนน้ท่ีมีเจตคติท่ีดี มีวินยั     

มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรม ท่ีจะใชด้าํรงชีวติอยู ่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2.2.4 ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของโรงเรียน 

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือมีสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศของโรงเรียนมากมาย มีห้อง

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หอ้งวทิยาศาสตร์ หอ้งจริยะ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องนาฎศิลป์ 

สนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจง้ ห้องศูนยส่ื์อ และมีห้องปฏิบติัการทางดนตรี เพื่อช่วยให้การ

เรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งผลต่อความเจริญงอกงามทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของนกัเรียน  

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ดาํเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศของโรงเรียน

ดงัน้ี 

 1. การวางแผนด้านอาคารสถานท่ี โดยมีแผนงาน โครงการ จัดตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ไดแ้ก่ มีการสํารวจและเก็บขอ้มูลหาสาเหตุของปัญหาเก่ียวกบั

อาคารสถานท่ี จดับาํรุงรักษา ซ่อมแซมและพฒันาอาคารสถานท่ี ดาํเนินการและควบคุมงาน

ก่อสร้างเม่ือมีการก่อสร้างอาคาร รวมถึงแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบอาคารสถานท่ีและทรัพยสิ์น

ของโรงเรียน 

 2. การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล ได้แก่ บริเวณโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย อาคารเรียนและอาคารประกอบโดยทัว่ไปสะอาดดาํเนินการดูแลดา้นความสะอาดรอบ ๆ
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บริเวณโรงเรียน มีระบบระบายนํ้ าท่ีดี ไม่มีนํ้ าขงั ส้วมใชง้านไดดี้ ไม่มีกล่ินเหม็น จดัโรงอาหารได้

ถูกหลกัสุขาภิบาล และจดัเก็บอุปกรณ์การประกอบอาหารอยา่งมีระบบ เป็นตน้ 

 3. การจดับรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ จดัสภาพบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเป็น

ระเบียบ ร่มร่ืนสวยงาม มีไมย้ืนตน้ และไมป้ระดบัเหมาะสมกบัอาคารสถานท่ี จดัสวนหยอ่มหรือ

ส่ือกลางแจง้ท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี จดัสถานท่ีใหน้กัเรียนไดเ้ล่นออกกาํลงักาย และสถานท่ีพกัผอ่น

อยา่งเหมาะสม  

 4. การใช้อาคารสถานท่ี ได้แก่ ใช้อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ให้บริการดา้นสถานท่ีแก่ชุมชนและส่วนราชการอ่ืน ๆ มีการซ่อมแซมแกไ้ขส่วนท่ีชาํรุดให้อยู่ใน

สภาพท่ีใชก้ารไดดี้ จดัหาพสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานท่ีท่ีมี

การต่อเติม ดดัแปลงใหมี้สภาพท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 

 5. การจดัสถานท่ีบริการนักเรียน ได้แก่ จดัให้มีโรงอาหารหรือสถานท่ีรับประทาน

อาหารให้เพียงพอและเหมาะสม จดัให้มีห้องพยาบาลบริการแก่นกัเรียนท่ีเจ็บป่วย จดัให้มีนํ้ าด่ืม 

ท่ีลา้งมือ ส้วม ท่ีถูกสุขลกัษณะ และจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัของโรงเรียน 

 2.2.5 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง 

 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้ติดต่อสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง โดยการร่วมกันกาํหนด

วตัถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียนตลอดจนร่วมมือกันพฒันาการศึกษาของโรงเรียนให้

เจริญกา้วหนา้เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของโรงเรียนและชุมชน จึงนบัไดว้า่โรงเรียนมีบทบาทในการ

สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ตลอดจนการนาํความรู้ความคิดใหม่ ๆ มาสู่ชุมชนเขา้มาเป็นวิทยากร

ในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้ 

 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ดาํเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

ดงัน้ี  

 1. ไดจ้ดัทาํแผนและดาํเนินงานให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพนัธกิจ โดยมี

จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการทางวิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชนและสังคมมากกว่า 5 

โครงการ ต่อปีการศึกษา 

 2. มีโครงการ/กิจกรรม การให้บริการสังคมเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์

หน่วยงาน คือ กิจกรรมฝึกภาคสนามทางดนตรี กิจกรรมบนัทึกเทปรายการวิทยุ อส. กิจกรรม นดย. 

ร่วมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต กิจกรรมร่วมการแสดงคอนเสิร์ต “กลัป์ยาณิวฒันาคารวาลยั” 

กิจกรรมวงโยธวาทิต นดย. บรรเลงพิธีเปิด/ปิด การแข่งขนัตะกร้อคิงคพั กิจกรรมร่วมร้องเพลง
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สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ช่อง 5 กิจกรรมแสดงดนตรีสถานสงเคราะห์คนชรา

เฉลิมราชกุมารี 

 3. การสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพทางดนตรี เพื่อพฒันา

และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกองทพั ชุมชนและสังคม โดยใชด้นตรีเป็นส่ือกลาง 

 4. มีการจดัทาํแผนการจดักิจกรรมการแสดงดนตรีในท่ีชุมชนหรือโรงพยาบาลไดบ้รรจุ

เขา้ไวใ้นแผนการใชจ่้ายเงินรายรับสถานศึกษา ประจาํปีการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประสาน

ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืนในการให้บริการทางวิชาชีพ เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน และ

กองทพั  

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 

 2.3.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการเพื่อให้

การจดัการศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายทางการศึกษาของรัฐท่ีได้กาํหนดไวแ้ละ

เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัการบริหารและหลกัการศึกษา โดยจะตอ้งพฒันาเยาวชนในทุกดา้น

ตั้งแต่บุคลิกภาพ สติปัญญา ความรู้ เจตคติ ความสามารถ ทกัษะท่ีจาํเป็น พฤติกรรมและคุณธรรม 

เพื่อให้มีค่านิยมตรงกบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัการควบคุม

ส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล เพื่อให้บุคคลเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และสามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่น

สังคมอยา่งมีความสุข มีผูใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 

 ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั (2556, หนา้ 21-22) ไดส้รุปความหมายของ การบริหารการศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลาย ๆ คนในสังคมร่วมกนัดาํเนินการเพื่อพฒันาเด็กเยาวชน 

ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น เช่น ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม บุคลิกภาพ พฤติกรรม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม โดยกระบวนการต่าง 

ๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่ง

เหมาะสม 

 สมนึก พลอยประดบั. (2553, หน้า 16).ได้สรุปความหมายของ การบริหารการศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการเพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งตามหลกัการบริหารและการบริหารศึกษา ดว้ยการนาํทฤษฎีการบริหารทัว่ไปมาประยุกตใ์ช้

ร่วมกบัหลกัและวิธีการจดัการศึกษานัน่เอง โดยจะตอ้งพฒันาเยาวชนในทุกดา้นตั้งแต่บุคลิกภาพ 
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สติปัญญา ความรู้ เจตคติ ความสามารถ ทกัษะท่ีจาํเป็น พฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อให้มีค่านิยมตรง

กบัความตอ้งการของสงัคมและเป็นบุคคลท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  

 บุญญาภา สุทธิวงศ ์(2550, หน้า 10) ไดส้รุปความหมายของ การบริหารโรงเรียนเป็น

กิจกรรมท่ีจะตอ้งกาํหนดนโยบาย และการจดัวิธีการ หรือกระบวนการทุกอยา่งในองคก์รให้เป็น

ระบบ และเลือกใชว้ธีิการท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

 หวน พินธุพนัธ์ (2549, หนา้ 3-4) ให้ความหมาย การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่าง 

ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการ เพื่อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม

ในทุก ๆ ดา้น เช่น ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในดา้นการสังคม 

การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดย

กระบวนการต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน 

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2546, หน้า 6) ไดก้ล่าวว่า “การบริหารการศึกษา” หมายถึง 

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัดาํเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกดา้นนบัแต่ 

บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความ

ตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล และอาศยั

ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้ าหมายของ

สังคมท่ีตนดาํเนินชีวติอยู ่

 ชาญชยั อาจิณสมาจาร (2540, หนา้ 39 อา้งถึงใน บุญญาภา สุทธิวงศ,์ (2550, หนา้ 9) ได้

ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนั

ดาํเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น นบัตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 

พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมี้ค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ 

ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคคล เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม

ท่ีตนดาํเนินชีวติอยู ่

 วิจิตร วรุตบางกูร (2542, หน้า 3) กล่าวถึง ความหมายของการบริหารโรงเรียนไวว้่า 

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกันใช้ทรัพยากรการบริหารเพื่อให้บริการทาง

การศึกษาแก่เยาวชนและผูส้นใจ เพื่อให้เกิดการพฒันาดา้นความรู้ ความสามารถ ทศันคติ ค่านิยม 

พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและแก่ประเทศชาติ 

 เยาวพา เตชะคุปต ์(2542 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาวา่ หมายถึงการ

จดัการ ควบคุมและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการเก่ียวกบักิจการของโรงเรียนทุกอยา่งเช่น 

การเรียนการสอน และงานธุรการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยให้การบริหารการศึกษาบรรลุ
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วตัถุประสงค ์เพื่อพิจารณาความหมายของการบริหารการศึกษา สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษาคือ 

การดาํเนินการของกลุ่มบุคคล เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงามและเป็นสมาชิก

ท่ีดีของสังคม 

 จากนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงบริหารการศึกษา ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าความหมายของการ

บริหารการศึกษา พอสรุปไดว้า่ เป็นการกล่าวถึงคาํหรือขอ้ความท่ีคลา้ยกนัคือ 1) การดาํเนินการของ

กลุ่มบุคคล 2) เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ 3) เพื่อให้เป็น

สมาชิกท่ีดีของสังคม ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษาคือการดาํเนินการของกลุ่มบุคคลเพื่อ

พฒันาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงามในดา้นคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ 

เพื่อใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 2.3.2 ทฤษฎทีางการบริหารและววิฒันาการการบริหารการศึกษา 

 ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั (2556, หนา้ 22-23) ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเช่ือท่ี

เกิดข้ึนอยา่งมีหลกัเกณฑมี์การทดสอบและการสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็นเซท (Set) ของมโน

ทศัน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เป็นขอ้สรุปอยา่งกวา้งท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหาร

องคก์รการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ถา้ทฤษฎีไดรั้บการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ ์

ทฤษฎีเป็นแนวคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถนาํไปประยุกต ์ และปฏิบติัได ้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้

คาํอธิบาย ปรากฏทัว่ไปและช้ีแนะการวจิยั ทฤษฎีการบริหารการศึกษาไดแ้ก่ 

 1. ทฤษฎีกาํหนดรูปแบบใหม่ มีสามองคป์ระกอบ แทนท่ี ไดแ้ก่ Ambient หมายถึง

ส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนประกอบท่ีกล่าวถึงบ่อย ๆ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีทาํให้พอใจและส่ิงท่ีทาํให้ไม่พึงพอใจส่ิง

กระตุน้ในฐานะกลุ่มท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อการทาํงานมากกวา่ความไม่พึงพอใจต่อการ

ทาํงาน อยา่งไรก็ตามการขาดแคลนตวักระตุน้ ในฐานะกลุ่มท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานมากกวา่ความไม่พึงพอใจต่อการทาํงาน อยา่งไรก็ตามการขาดแคลนตวักระตุน้ ก็อาจเป็นบ่อ

เกิดแห่งความไม่พึงพอใจก็ได ้ องค์ประกอบของ Ambient นั้นมีอยู ่ 5 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

เงินเดือนโอกาสท่ีจะไดเ้จริญงอกงาม โอกาสท่ีจะเส่ียง ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาและ

สถานภาพ  

 2. บรรยากาศ อลนั บราวน์ ไดเ้สนอกลยุทธ์สองประการสําหรับเปล่ียนแปลงบรรยากาศ

ของโรงเรียน ประการแรกไดแ้ก่กลยทุธ์ดา้นคลินิก ประการท่ีสองไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ีมุ่งความเจริญงอก

งามเป็นศูนยก์ลาง ทั้งสองกลยทุธ์น้ีต่างก็ไม่ไดเ้ป็นตวัเลือกแก่กนัและกนั แต่สามารถใชด้ว้ยกนั โดย

เรียงตามลาํดบัและทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็จาํเป็นต่อการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ดา้นคลินิกนั้น เน้นท่ี

ธรรมชาติของความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยในโรงเรียนในขณะท่ีกลุ่มมุ่งความเจริญงอกงาม เป็น
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ศูนยก์ลางนั้นเน้นท่ีการพฒันาของเอกตับุคคล กลยุทธ์คลินิกนั้น ประการแรกมุ่งดูท่ีความรู้ของ

องค์การต่อจากนั้นก็วิเคราะห์บรรยากาศขององค์การ กาํหนดลาํดับขั้นความสําคญัของการ

ปฏิบติัการ และวางแผนดาํเนินการ เม่ือปฏิบติัสําเร็จแล้วก็มีการประเมินผลการปฏิบติังานนั้น 

สําหรับกลยุทธ์มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลางนั้น มองว่าการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับโรงเรียน การเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งมีทิศทางท่ีแน่ชดั และควรนาํไปสู่ความกา้วหน้า ครู

อาจารยมี์ศกัยภาพสูงมากท่ีจะพฒันา และนาํเอาความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 3. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miscale, 1978 : 108 –

109) ได้มีการวิจยัสอบถามอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาจาํนวน 232 โรงเรียน

สหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แล้วผลท่ีได้ปรากฏว่า อาจารยใ์หญ่ผูท่ี้

สามารถตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นปรากฏว่าเป็นผูเ้ตรียมการมาดี หาขอ้มูลแยกแยะ

ระหวา่งขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งจริงใจดว้ย

สําหรับอาจารยใ์หญ่ผูมี้ประสิทธิภาพด้อยกว่า ล้วนแต่เป็นผูท่ี้ไม่ได้เตรียมการมาสําหรับการท่ี

ตดัสินใจนั้นเลย ส่ิงท่ีคน้พบจากการวจิยัเร่ืองการมีส่วนในการวนิิจฉยัสั่งการมีดงัน้ี  

  3.1 การมีโอกาสร่วมตดัสินใจทาํใหค้รูมีขวญัดี  

  3.2 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อความพึงพอใจต่อ

วชิาชีพ  

  3.3 ครู อาจารยพ์ึงพอใจอาจารยใ์หญ่ท่ีส่งเสริมใหเ้ขาเขา้ร่วมตดัสินใจ  

  3.4 ครู อาจารยมิ์ไดค้าดหวงัจะเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเสียทุกเร่ืองไป เขาอยาก

เขา้ ร่วมตดัสินใจเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเขา หรือผลประโยชน์ของเขาเท่านั้น  

  3.5 องคป์ระกอบทั้งภายในและภายนอก มีผลกระทบต่อระดบัของการมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ  

 4. ทฤษฎีอาํนาจ และความขดัแยง้ในสถาบนัการศึกษา ของวิคเตอร์ บอลด์ริดจ ์ ทฤษฎี

เนน้ท่ีตวัแบบทางการเมือง (Political model) เป็นส่วนสําคญัในการวิเคราะห์ดา้นสังคมวิทยาตั้งแต่

สมยัของคาร์ล มาร์ก เป็นตน้มา นกัทฤษฎีความขดัแยง้เนน้ท่ีการแยกส่วนของระบบสังคมออกเป็น

กลุ่มผลประโยชน์ ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างก็มีเป้ าประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

กลุ่มผลประโยชน์เหล่าน้ี และแต่ละกลุ่มต่างก็พยายามท่ีจะไดเ้ปรียบอีกกลุ่มหน่ึงหรืออีกหลาย ๆ 

กลุ่ม 

 สรุปไดว้่าทฤษฎีการบริหารการศึกษาทั้งหลายมีความสําคญัในฐานะทาํหน้าท่ีให้ขอ้ยุติ

ทัว่ไปก่อใหเ้กิดการวจิยัทางดา้นบริหารการศึกษา และการมีทฤษฎีต่าง ๆ มาใชน้ั้น ช่วยอาํนวยความ
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สะดวกแก่ผูศึ้กษาท่ีไม่ตอ้งไปจดจาํขอ้มูล หรือขอ้ความต่าง ๆ ให้มากมาย เพียงจาํหลกัการหรือ

ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านั้นได ้และนาํมาประยกุตใ์ชก้็เพียงพอแลว้ ทฤษฎีทั้งหลายนั้นมีความสัมพนัธ์กบั

การปฏิบติัในแง่ท่ีวา่ ทฤษฎีวางกรอบความคิดให้แก่ผูป้ฏิบติัการนาํเอาทฤษฎีมาใชช่้วยให้แนวทาง

วเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติันั้น ๆ และทฤษฎีช่วยในการตดัสินใจ 

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2546, หนา้ 17) กล่าวว่า ทฤษฎีทางการบริหารมีวิวฒันาการโดย

แบ่งออกเป็นระยะได ้3 ระยะ ดงัน้ี  

 ระยะท่ี 1 ระหวา่งปี ค.ศ. 1887 – 1945 ยุคนกัทฤษฎี การบริหารสมยัดั้งเดิม (The 

Classical organization theory) แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

 1. กลุ่มการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ (Scientific Management) ของเฟรดเด

อริก เทยเ์ลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จดัการ

บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคน

เปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ารได ้เจา้ของตาํรับ “The one 

best way” คือประสิทธิภาพของการทาํงานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงสาํคญั 3 อยา่งคือ  

  1.1  เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection)  

  1.2  ฝึกอบบรมคนงานใหถู้กวธีิ (Training)  

  1.3  หาส่ิงจูงใจใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงาน (Motivation)  

 เทยเ์ลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจยัเร่ือง “Time and Motion Studies” 

เวลาและการเคล่ือนไหว เช่ือวา่มีวธีิการการทางวทิยาศาสตร์ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์พียงวธีิเดียวท่ีดี

ท่ีสุด เขาเช่ือในวิธีแบ่งงานกนัทาํ ผูป้ฏิบติัระดบัล่างตอ้งรับผิดชอบต่อระดบับน เทยเ์ลอร์ เสนอ 

ระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของ 

เทยเ์ลอร์สรุปง่าย ๆ ประกอบดว้ย 3 หลกัการดงัน้ี  

 1. การแบ่งงาน (Division of Labors)  

 2. การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy)  

 3. การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment)  

 2. กลุ่มการบริหารจดัการ (Administration Management) หรือทฤษฎีบริหารองค์การ

อยา่งเป็นทางการ (Formal Organization Theory ) ของ องัรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎี

การปฏิบติัการและการจดัการตามหลกับริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor จะเนน้ตวับุคลปฏิบติังาน + 

วธีิการทาํงาน ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองดา้น “จิตวิทยา” Fayol ไดเ้สนอแนวคิด

ในเร่ืองหลกัเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป 14 ประการ แต่ลกัษณะท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
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  2.1 หลกัการทาํงานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความชาํนาญ

เฉพาะทาง  

  2.2 หลกัสายบงัคบับญัชา เร่ิมจากบงัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัตํ่าสุด  

  2.3 หลกัเอกภาพของบงัคบับญัชา (Unity of Command)  

  2.4 หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผูดู้แลหน่ึงคนต่อ 6 คนท่ีจะ

อยูใ่ตก้ารดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด  

  2.5 การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) การส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบนสู่

เบ้ืองล่าง  

  2.6 หลกัการแบ่งระดบัการบงัคบับญัชาให้นอ้ยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบงัคบับญัชายืด

ยาว หลายระดบัมากเกินไป  

  2.7 หลกัการแบ่งความรับผิดชอบระหวา่งสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ (Line 

and Staff Division)  

 3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์       

เวเบอร์ (Max Weber) ท่ีกล่าวถึงหลกัการบริหารราชการประกอบดว้ย  

  3.1 หลกัของฐานอาํนาจจากกฎหมาย 

  3.2 การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์ 

  3.3 การแบ่งงานตามความชาํนาญการเฉพาะทาง  

  3.4 การแบ่งงานไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั  

  3.5 มีระบบความมัน่คงในอาชีพ จะอยา่งไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 

ซ่ึงในดา้น ขอ้เสีย คือ สายบงัคบับญัชายืดยาวการทาํงานตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ จึงชกัชา้ไม่ทนัการ

แกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั เรียกวา่ ระบบ “Red tape” ในดา้นขอ้ดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั 

การบงัคบับญัชา การเล่ือนขั้นตาํแหน่งท่ีมีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบนัระบบราชการกาํลงัถูก

แทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้ร่ิมมีปัญหา  

 ระยะท่ี 2 ระหวา่งปี ค.ศ. 1945 – 1958 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation) 

Follette ไดน้าํเอาจิตวิทยามาใชแ้ละไดเ้สนอการแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict) ไว ้ 3 แนวทาง

ดงัน้ี  

 1. Domination คือ ใชอ้าํนาจอีกฝ่ายสยบลง คือใหอี้กฝ่ายแพใ้หไ้ด ้ไม่ดีนกั  

 2. Compromise คือ คนละคร่ึงทาง เพื่อใหเ้หตุการณ์สงบโดยประนีประนอม  

 3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหนา้ ไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ)  



 30 

 นอกจากน้ี Follette ให้ทศันะน่าฟังวา่ “การเกิดความขดัแยง้ในหน่วยงานเป็นความพก

พร่องของการบริหาร” การวิจยัหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ท่ี เมโย(Mayo) กบั

คณะทาํการวจิยัเร่ิมท่ีขอ้สมมติฐานวา่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของคนงานมีการ

คน้พบจากการทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ทาํให้เกิดแนวความคิด

ใหม่ท่ีวา่ ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์มีความสําคญัมาก ซ่ึงจากผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ 

พอสรุปไดด้งัน้ี  

 1. คนเป็นส่ิงมีชีวิตจิตใจ ขวญักาํลงัใจ และความพึงพอใจจึงเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับการ

ทาํงาน  

 2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีสําคญัแต่เพียงอยา่งเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ทาํงานไม่นอ้ยกวา่เงิน  

 3. การทาํงานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากกวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพคบัท่ี

อยูไ่ดค้บัใจอยูอ่ยาก 

 ขอ้คิดท่ีสําคญั การตอบสนองคน ดา้นความตอ้งการศกัด์ิศรี การยกย่องจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานจากแนวคิด “มนุษยสัมพนัธ์” 

 ระยะท่ี 3 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 – ปัจจุบนั ยุคการใชท้ฤษฎีการบริหาร (Administrative 

Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลกัระบบงาน + 

ความสัมพนัธ์ของคน + พฤติกรรมขององคก์าร ซ่ึงมีแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีท่ีหลาย ๆ คนไดแ้สดง

ไวด้งัต่อไปน้ี  

 1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard ) เขียนหนงัสือช่ือ The Function of The 

Executive ท่ีกล่าวถึงงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยให้ความสําคญัต่อบุคคลระบบของความร่วมมือ

องคก์าร และเป้าหมายขององคก์าร กบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารตอ้งสมดุลกนั  

 2. ทฤษฎีของมาสโลว ์ วา่ดว้ยการจดัอนัดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์ (Maslow – 

Hierarchy of needs) เป็นเร่ืองแรงจูงใจแบ่งความตอ้งการของมนุษยต์ั้งแต่ความตอ้งการด้าน

กายภาพ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นความเคารพ – 

นบัถือ และประการสุดทา้ย คือ การบรรลุตามศกัยภาพของตนเอง (Self actualization) คือ มีโอกาส

ไดพ้ฒันาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการทาํงาน แต่ทั้งน้ีความตอ้งการดา้นต่าง ๆ เหล่านั้นตอ้งไดรั้บการ

สนองตอบตามลาํดบัขั้น  
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 3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์(Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y ) เขา

ได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยต่์างกนั 

ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมติฐานดงัน้ี  

 1. คนไม่อยากทาํงาน และหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ  

 2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง  

 3. คนเห็นแก่ตนเองมากกวา่องคก์าร  

 4. คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  

 5. คนมกัโง่ และหลอกง่าย  

 6. ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเ์ช่นน้ี การบริหารจดัการจึงเนน้การใชเ้งิน วตัถุ เป็น

เคร่ืองล่อใจ เนน้การควบคุม การสั่งการ เป็นตน้  

 ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีขอ้น้ีเกิดจากขอ้

สมติฐานดงัน้ี 

 1. คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั  

 2. คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้ 

 3. คนมีความคิดริเร่ิมทาํงานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง  

 4. คนมกัจะพฒันาวธีิการทาํงาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

 ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่จะใชก้ารส่งเสริมให้รู้จกั

ควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน ตอ้งให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั จากความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ทาํให้

เกิดระบบการบริหารท่ีแตกต่างกนัระหวา่งระบบท่ีเนน้การควบคุมกบัระบบท่ีค่อนขา้งใหอิ้สรภาพ  

 4. อูชิ (Ouchi) ชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงไดเ้สนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) 

ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยั UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของ

ทฤษฎี X, Y เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องคก์ารตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก์็รัก

ความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมายขององค์การให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์าร  

 สรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองคป์ระกอบท่ีสําคญั 4 ประการคือ 1. การทาํให้ปรัชญา

ท่ีกาํหนดไวบ้รรลุ 2. การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 3. การให้ความ

ไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4. การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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 2.3.3 บทบาทของทฤษฎบีริหารการศึกษา 

 การบริการศึกษา มีความจาํเป็นตอ้งใชท้ฤษฎีเป็นพื้นฐาน ซ่ึงทฤษฎีจะเป็นแนวทางเลือก

ในการตดัสินใจ ทางเลือกในการทาํงาน โดยนาํมาอธิบายหรือคาดการณ์พฤติกรรมหรือเหตุการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารของการศึกษา 

 ลูเนนกุรี และ ออนสเตรียน (Lunengury and Ornstein. 2000, p.3-5 อา้งถึงใน พรชยั เจดา

มาน, 2556, ออนไลน์) ไดเ้สนอแนะบทบาทของทฤษฎี 6 ประการ ดงัน้ี  

 1. การจาํแนกความสัมพนัธ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Identifying Relevant Phenomena)อาศยั

แนวคิดทฤษฎีในการตดัสินใจในจาํนวนและชนิด ประเภทของปรากฏการณ์ท่ีสัมพนัธ์กนัของเร่ือง

ท่ีสนใจศึกษาทฤษฎีจะบอกเหตุผลทางสังคมของกิจกรรมต่าง ๆ ทางการบริหาร เช่น การศึกษาเร่ือง

การบริหารโรงเรียน จะมีปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสําคญั ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และทรัพยากรการบริหาร ทฤษฎีจะบอกความสัมพนัธ์เหตุผลของปัจจยัต่าง ๆ 

 2. การแยกประเภทปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Classifying Phenomena) นกับริหารทาง

การศึกษาจะนาํแนวคิดทฤษฎีเพื่อแยกประเภทปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการบริหาร เช่น Andrew 

Halpin และ Don Croft ไดศึ้กษาวิเคราะห์พฒันาบรรยากาศการบริหารในองคก์ารไดก้าํหนดไว ้      

6 รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบเปิด แบบอิสระ แบบควบคุม แบบสนิทสนม แบบรวมอาํนาจ และแบบซึมเซา  

 3. การกาํหนดโครงสร้าง (Formulating Constructs) พฤติกรรมบางอย่างไม่สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง เช่น สติปัญญาไม่สามารถสังเกต และวดัโดยตรงได ้ทฤษฎีจะอธิบายและกาํหนด

โครงสร้างของความรู้ท่ีไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงเหล่านั้นได ้  

 4. การสรุปเก่ียวกบัปรากฏการณ์ (Summarizing Phenomena) ทฤษฎีช่วยการวิเคราะห์

ขอ้มูลเป็นความคิดรวบยอดของระบบเพื่อนาํมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร

การศึกษา  

 5. การทาํนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Predicting Phenomena) ทฤษฎีสามารถนาํมาทาํนาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได ้เช่น ทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow นาํมาใชท้าํนายความตอ้งการของคน

ในองคก์ร โดยแบ่งระดบัความตอ้งการเป็น 5 ระดบั เม่ือไดร้ะดบัล่างแลว้ก็จะตอ้งการในระดบั

สูงสุดต่อไป 

 6. การแสดงความตอ้งการในการวิจยั (Revcealing Needed Research) ทฤษฎี จะนาํมา

อธิบายและทาํนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ บอกส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีเป็นพื้นฐาน ดา้นความรู้และความจาํเป็น

ต่อการบริหารการศึกษา 
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 2.3.4 ขอบเขตของการบริหารการศึกษา 

 ด้านวชิาการ 

 ในการจดัการศึกษาทุกระดบั งานดา้นวิชาการนบัเป็นงานท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งทั้งน้ี

เพราะการบริหารการศึกษาในโรงเรียน ก็เพื่อตอบสนองความสําเร็จของผลงานวิชาการหรือการ

เรียนการสอน จุดมุ่งหมายของการบริหารงานวชิาการอยูท่ี่การสร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพมีความรู้ มี

จริยธรรม และมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ ดงันั้น การบริหารงานดา้นวิชาการจึงเป็นงานท่ีสําคญัของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ 

 ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย (2556, หน้า 36) ไดส้รุปความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลและจดัทาํระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานวิชาการ เช่น หลกัสูตรการ

เรียนการสอน วิธีการสอน การวดัผลและประเมินผลการเรียน การพฒันาหลกัสูตรโรงเรียน การ

จดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร การจดักิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผลในดา้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

 พนสั หนันาคินทร์ (2524, หนา้ 68, อา้งถึงใน ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั (2556, หนา้ 35-36) 

กล่าวไวว้า่ หนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนทางดา้นวชิาการ คือ  

 1. งานเก่ียวกบัตวัครู ไดแ้ก่ การจดัหาครูมาสอน การมอบหมายงานต่าง ๆ ให้ครูตาม

ความเหมาะสม การสร้างขวญัและกําลังใจ การพัฒนาตัวครู การนิเทศ การพิจารณาความดี

ความชอบ 

 2. งานเก่ียวกบัตวันกัเรียน ไดแ้ก่ การแบ่งกลุ่มนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียนทางวิชาการ 

การบริการต่าง ๆ การสอนซ่อมเสริม การติดต่อกบัผูป้กครอง 

 3. งานดา้นจดัโปรแกรมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การใชห้ลกัสูตรและการประเมินผล

นกัเรียนและอ่ืน ๆ 

 4. งานด้านจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแ้ก่ การ

จดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ จดัหาเจา้หน้าท่ีเพื่อการบริการดา้นน้ีแก่ครู การสร้างมาตรการเก็บรักษาและ

การนาํไปใชใ้หเ้กิดผล 

 5. งานดา้นเก่ียวกบับุคลากรดา้นการสอน เช่น การทาํทะเบียนประวติัและระเบียบต่าง ๆ 

เก่ียวกบัตวัครู 

 กรมสามญัศึกษา (2552, หน้า 5) ได้กาํหนดภารกิจของโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 เก่ียวกบังานวชิาการไว ้7 งาน ดงัน้ี 

 1. การวางแผนงานวชิาการ 

1.1  การรวบรวมขอ้มูลและจดัทาํระเบียบแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานวชิาการ 
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  1.2 การทาํแผนงานวชิาการ 

 2. การบริหารงานวชิาการ 

  2.1 การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

  2.2 การจดักลุ่มการเรียน 

  2.3 การจดัตารางสอน 

  2.4 การจดัครูเขา้สอนตามตารางสอน 

  2.5 การจดัครูสอนแทน 

  2.6 การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการดาํเนินงานทางวชิาการ 

 3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.1 การจดัทาํ การใช ้การปรับปรุงแผนการสอนรายวชิา 

  3.2 การจดัหา จดัทาํ ใชบ้าํรุงรักษา และส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 4. การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวชิาการ 

  4.1 การพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

  4.2 การจดัสอนซ่อมเสริม 

  4.3 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 

  4.4 การจดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัสูตร 

  4.5 การพฒันาครูทางดา้นวชิาการ 

  4.6 จาํนวนครูท่ีผา่นการอบรมหรือฝึกอบรมทางดา้นวชิาการในรอบ 2 ปี 

  4.7 การสร้างบรรยากาศทางวชิาการในโรงเรียน 

  4.8 การส่งเสริมการวเิคราะห์ วจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 

 5. การวดัผลและประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนกัเรียน 

  5.1 การดาํเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียน 

  5.2 การสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือการวดัผลการเรียน 

  5.3 การจดัใหมี้เอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียน 

  5.4 การดาํเนินการเก่ียวกบัหลกัฐานการวดัผลและประเมินผลการเรียน 

  5.5 งานทะเบียนนกัเรียน 

 6. การแนะแนวการศึกษา 

 7. การประเมินผลการจดัการงานวชิาการ 

  7.1 การประเมินผลการจดัการงานวชิาการ 

  7.2 การประเมินผลในดา้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
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 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2541, หนา้ 35) กล่าวถึง ความสําคญัของ

งานวิชาการว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นหวัใจหลกัของการบริหารงานโรงเรียนนั้นผูบ้ริหาร

จะตอ้งให้ความสําคญั ในลกัษณะเป็นงานสนบัสนุนให้งานวิชาการดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา สําหรับผูท่ี้มีบทบาท หนา้ท่ี ในการ

บริหารไดส้นับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดหมายของ

หลกัสูตรทุกฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถศึกษาหรือตรวจสอบไดจ้าก 

 1. โรงเรียนมีขอบข่ายการบริหารงานท่ีชดัเจน 

 2. ผูบ้ริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพฒันางาน 

 3. ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนกัและร่วมมือพฒันางานวิชาการโรงเรียนอยา่ง

จริงจงั 

 4. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมการปฏิบติัในการบริหารวิชาการ จะสอดคลอ้งไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

และนโยบายของหน่วยงาน เช่น นโยบายประกนัโอกาสทางการศึกษา ประกนัคุณภาพทาง

การศึกษา เป็นตน้ กิจกรรมปฏิบติั นอกจากจะส่งผลต่อนกัเรียนโดยตรงแล้วจะตอ้งส่งผลต่อ

ส่วนรวมในระดบัชาติดว้ย อยา่งไรก็ตาม ในการบริหารงานวิชาการตอ้งยึดเป้าหมายของแผนการ

พฒันาการศึกษาแห่งชาติ ระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นหลกั

เสมอ 

 พิชยั เสง่ียมจิตต ์(2542, หนา้ 3) กล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใชศ้าสตร์และ

ศิลป์จะนาํทรัพยากรในการบริหารมาประกอบกนัตามกระบวนการบริหารในการจดักิจกรรมการ

พฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

 สมหมาย สร้อยนาคพงษ ์ (2542, หนา้ 22 - 27) ใหห้ลกัสําคญัในการปรับปรุงงานดา้น

วชิาการดงัน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งร่วมกบัครูอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ือง อนัไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรท่ีใช้

กนัอยูอ่ย่างรอบคอบ เพื่อให้รู้จุดหมายเน้ือหากิจกรรมต่าง ๆ พิจารณาแบบเรียนและหนงัสืออ่าน

ประกอบโดยรอบคอบเพื่อปรับปรุงและแกไ้ข พิจารณาขอ้สอบต่าง ๆ ในทุกวิชาท่ีเคยจดัสอบ

มาแลว้ เพื่อปรับปรุงทั้งขอ้สอบและครู ในดา้นนกัเรียนควรมีการกระตุนเตือนใจบาํรุงขวญัให้

นักเรียนขยนัขนัแข็งในการเรียน กาํหนดให้ครูผลัดเปล่ียนเป็นผูบ้รรยายพิเศษในการประชุม

นกัเรียนเป็นคร้ังคราว นาํผลสอบมาวิเคราะห์ทุกส้ินปีการศึกษา เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการ

เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเรียนการสอนให้ครู ครูใหญ่ควรชักจูงให้ครูอ่านตาํราวิชาครู หรือ

หนงัสือบา้ง ควรมีการประชุมครู มีการอภิปรายเก่ียวกบัการสอนกนับ่อย ๆ ชกัจูงให้ครูมีชัว่โมงวา่ง
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เขา้ไปนัง่ดูเพื่อนครูสอนบา้ง เพื่อแกไ้ขหรือนาํวิธีการท่ีดีมาใช ้และควรส่งเสริมให้ครูไดเ้ขา้รับการ

อบรมสัมมนา 

 กมล ภู่ประดิษฐ์ (2544, หนา้ 6) กล่าววา่ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา หมายถึง การ

บริหารท่ีเก่ียวกบักรพฒันาคุณภาพการศึกษาอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2545, หนา้ 7) กล่าววา่ การบริหารงานวชิาการ หมายถึงการจดั

การศึกษา ประกอบดว้ยงานหลกัสูตร และงานการจดัการเรียนการสอน การจดับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจดัส่ิงส่งเสริมงานดา้นวชิาการ และงานดา้นการวดัผลและประเมินผล 

 จากขอบข่ายของการบริหารงานดา้นวิชาการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ สรุปไดว้า่ งาน

วชิาการเป็นการดาํเนินการเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยตรง และเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผล

การเรียนมีคุณภาพ จะเห็นวา่นกัการศึกษาส่วนใหญ่ไดอ้ธิบายไวค้ลา้ยคลึงกนั จะแตกต่างกนัเพียง

รายละเอียดเท่านั้น สาํหรับโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่จะยึดถือปฏิบติัตามขอบข่ายท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอไว ้

 ด้านครูผู้สอน 

 ผูส้อน ถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัหน่ึงท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนมี

ความสนใจและตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ 

 จนัทนี โตพลู (2550, หน้า 26) ได้กล่าวว่า ครูผูส้อนหรือบุคลากรทางการศึกษา นบัว่า

เป็นหวัใจสาํคญัท่ีสุดของการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารการศึกษาในกระบวนการบริหาร

ได้กาํหนดให้บุคลากรเป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหาร ทั้งน้ี เพื่อให้หน่วยงานดึงดูด และ

บาํรุงรักษาคนดีมีความรู้ ความสามารถ ไวใ้นหน่วยงานให้มากและนานท่ีสุดตามท่ีหน่วยงาน

ตอ้งการ  

 กรมสามญัศึกษา (2552, หน้า 6) ได้กาํหนดภารกิจของโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 เก่ียวกบังานบุคคลไว ้3 งาน ดงัน้ี  

 1. การบริหารงานบุคคล 

 2. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขา้ราชการครู ลูกจา้งและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. การประเมินผลการดาํเนินงานบุคคล 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 98) ไดก้าํหนดคุณสมบติัหลกัของบุคลากร มีดงัน้ี 

 1. มีวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีและผา่นการอบรมเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 

 2. มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณ์ขนัและใจเยน็ ใหค้วามเป็นกนัเองกบัเด็กอยา่งเสมอภาค 

 3. มีบุคลิกของความเป็นผูส้อน เขา้ใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวยั 

 4. พดูจาสุภาพเรียบร้อย ชดัเจนเป็นแบบอยา่งได ้

 5. มีความเป็นระเบียบ สะอาด และรู้จกัประหยดั 
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 6. มีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และการปฏิบติัต่อเด็ก 

 7. มีอารมณ์ร่วมกบัเด็ก รู้จกัรับฟัง พิจารณาเร่ืองราวปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและตดัสิน

ปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผลดว้ยความเป็นธรรม 

 8. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ 

 จกัรพรรดิ วะทา (2544, หนา้ 2 - 3) ไดว้เิคราะห์บทบาทและหนา้ท่ีของครูท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไวว้า่ครูจะตอ้งมีบทบาทสําคญัในการจดักระบวนการ

เรียนรู้ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ดงัน้ี 

 1. จดัการเรียนการสอนโดยยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด รวมถึงจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติ และเตม็ศกัยภาพ 

 2. จดัสาระการเรียนรู้ โดยเนน้ความสําคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา 

 3. จดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 4. ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้

มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา 

 5. ฝึกกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติั ให้ทาํได ้ คิดเป็นรัก

การอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

 6. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างมีสัดส่วนสมดุลกนั

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิาการ 

 7. จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี

ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

 8. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา

ผูป้กครอง และบุคลากรในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนตามศกัยภาพ 

 9. จดัการประเมินผลผูเ้รียน โดยพิจารณาจากการพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ

สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั และรูปแบบการศึกษา 
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 10. จดัทาํสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ โดยสาระของหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มี

ความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 11. ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องค์การปกครองทอ้งถ่ินเอกชน

องคก์รเอกชน องคก์ารวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนส่งเสริม

ความเขม้แข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษา

อบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อ

พฒันาชุมชน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุนให้มีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ การพฒันา ระหวา่งชุมชน 

 12. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและดําเนินการวิจัยเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละระดบัการศึกษา 

 13. พฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาของผูเ้รียน เพื่อให้มีความรู้

และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดชีวติ 

 14. ปฏิบติังานและประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 

 จึงกล่าวโดยสรุปวา่ บทบาทครูมีความสําคญัอย่างยิ่ง ในฐานผูจ้ดัประสบการณ์ผลรวม

และบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู้ เสนอสาระท่ีทา้ทาย การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อยา่งมีเหตุผล

รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผูเ้รียนมีความสามารถสูง สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ง

เพื่อใหรู้้วา่เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ในบทบาทของผูอ้าํนวยความสะดวกดูแลการดาํเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นผูแ้นะแนวและแนะนาํท่ีคอยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจเร้าความสนใจ

ต่อการเรียน 

 อรทยั มูลคาํ (2544, หน้า 179 - 199) กล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนให้สามารถจดั

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

มาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไวด้งัน้ี 

 1. ปรับเปล่ียนแนวคิดให้เอ้ือต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจและปรับ

เน้ือหากระบวนการและทฤษฎีการสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ 
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 2. ออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนักบั

ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ครูรายวิชา/กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ท่ีสอนในชั้นเดียวกนั ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ผูบ้ริหาร

โรงเรียน เพื่อใหข้อ้เสนอแนะการประสานความร่วมมือกนัทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 3. กาํหนดกิจกรรมวางแผนการสอนไวล่้วงหนา้ เพื่อจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือต่าง ๆ

ตลอดจนแหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคลและสถานท่ี 

 4. จดักิจกรรมท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนปฏิบติัอย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพ

ทอ้งถ่ินและปัจจยัพื้นฐานของโรงเรียน เช่น สภาพห้องเรียน บริเวณโรงเรียน สภาพทอ้งถ่ิน

ส่ิงแวดลอ้มชุมชน เป็นตน้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยเร่ิมจากสภาพใกลต้วั สามารถสัมผสัได้

และผูเ้รียนสนใจท่ีสุด ลดบทบาทจากผูส้อนเป็นผูก้าํกบัหรือผูจ้ดัการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

 5. จดัเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน 

 6. การวดัและประเมินผลผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบตามสภาพจริงและเป็นไปทางสร้างสรรค์

โดยใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายวิธี เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน การทดสอบแฟ้ม

สะสมผลงาน เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นทั้งขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคลและขอ้มูลในภาพรวมเพื่อ

นาํไปใชใ้นการวางแผนการสอนหรือพฒันาผูเ้รียนต่อไป 

 7. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม และรับทราบผลการเรียนอยูเ่สมอ 

 8. ทาํวิจยัในชั้นเรียนควบคู่กบัการเรียนการสอน หรือการจดัการเรียนรู้ แลว้นาํผลไป

ปรับปรุงหรือพฒันา 

 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ บุคลากรท่ีมีความสําคญัในสถาบนัการศึกษา คือ ครูผูส้อน

นอกจากครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพท่ีสอนเป็นอยา่งดีแลว้ครูจะตอ้งตระหนกั

ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนอยู่เสมอ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูจะตอ้งเขา้ใจ รับฟังความคิดเห็น

เปิดโอกาสใหซ้กัถาม ใหค้าํแนะนาํปรึกษา สามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจ ไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ โดยใช้

คาํพูดสั้น ๆ ง่าย ๆ ชดัเจน มีความเมตตากรุณา อธัยาศยัดี สุขุม อดทน ยุติธรรม สามารถควบคุม

อารมณ์ไดดี้ สอนโดยใชว้ิธีแบบใหม่ และปรับปรุงการสอนอยูเ่สมอ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี สนใจ

การเรียนของผูเ้รียนและติดตามผลการสอนเสมอ สุภาพเรียบร้อย เตรียมการสอนล่วงหนา้ สามารถ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจเรียน วางตวัเหมาะสมเป็นท่ีเคารพเช่ือถือของผูพ้บเห็น ตั้งใจ กระตือรือร้นท่ี

จะสอน ตรงต่อเวลา 

 ด้านปกครองนักเรียน 

 ดา้นการปกครองนกัเรียนหรือดา้นพฤติกรรมนักเรียน คือ งานกิจการนกัเรียน เป็นอีก

หน่ึงภาระงานท่ีสาํคญั สถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งชดัเจนและ

มีประสิทธิภาพ รู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีครบถว้นและเป็น



 40 

ปัจจุบนั เพื่อช่วยให้ครูเขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันานกัเรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน และการ

บริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะพึงประสงคข์องผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี ตอ้ง

พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้

ระบอบประชาธิปไตยผา่นกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภกัดีต่อ

สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์มีจิตสาธารณะใชชี้วิตอยา่งพอเพียง ปรับตวัมีเหตุผล และ

มีภูมิคุม้กนั สามารถเลือกดาํเนินชีวติ อยา่งผูมี้ภูมิรู้และมีภูมิธรรม 

 กรมสามญัศึกษา (2552, หน้า 6) ได้กาํหนดภารกิจของโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 เก่ียวกบังานกิจการนกัเรียนไว ้6 งาน ดงัน้ี 

 1. การวางแผนงานกิจการนกัเรียน 

 2. การบริหารกิจการนกัเรียน 

 3. การส่งเสริมพฒันาใหน้กัเรียนมีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม 

 4. การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 5. การดาํเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 6. การประเมินผลการดาํเนินงานกิจการนกัเรียน 

 ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั (2556, หน้า 52) ไดส้รุปว่า การบริหารกิจการนกัเรียน เป็นการ

สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสนใจในกิจกรรม

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

 พนสั หันนาคินทร์ (2524, หน้า 278) กล่าวไวว้่า นอกจากการบริหารทางวิชาการแล้ว 

โรงเรียนจะตอ้งจดับริการด้านอ่ืนดว้ย เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการอีกทางหน่ึง ดงันั้นการ

บริการท่ีโรงเรียนควรจะจดัใหน้กัเรียน ควรมีดงัน้ี 

 1. บริการสุขภาพ เพื่อป้องกนัและรักษาเบ้ืองตน้และการสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของ

ร่างกายโดยทัว่ไปตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมแก่สุขลกัษณะ  

1.  การจัดบริการอาหารกลางวนั บริการน้ีมีจุดหมายท่ีจะทําให้นักเรียนได้รับ

ประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารได้ในราคาท่ีถูก ผลพลอยได้อีกประการหน่ึงก็คือ การฝึก

มารยาทในการรับประทานอาหารและมารยาทสังคม 

2.  บริการร้านอาหารของโรงเรียน จุดประสงค์เพื่อจะขายอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการ

เรียนและเพื่อความสะดวกท่ีนกัเรียนจะจดัหาอุปกรณ์ท่ีมีราคาถูกและมีคุณภาพตรงต่อความตอ้งการ 
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3.  บริการจดัให้ความปลอดภยัแก่นกัเรียนทั้งในดา้นทรัพยสิ์นและสวสัดิภาพส่วน

บุคคล เช่น การรักษาความปลอดภยัในเร่ืองเก่ียวกบัการจราจร การต่อสู้และหนีภยัอนัเกิดจากเพลิง

ไหมแ้ละโรงเรียนควรถือเป็นนโยบายท่ีจะใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมกบัคณะครูในเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 

  จรรยา มานิตกุล (2526, หน้า 178-254) ไดก้ล่าวไวว้่า งานดา้นบริการในโรงเรียน

มธัยมศึกษาว่าประกอบดว้ย งานแนะแนว งานห้องสมุด งานโสตทศันูปกรณ์ งานสุขอนามยัและ

งานสวสัดิการนกัเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  งานแนะแนว หมายถึง กระบวนการท่ีจะทาํให้นกัเรียนไดรู้้จกัแนวทางท่ีจะใช้

ความสามารถของตนท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้มากท่ีสุดและรู้จักเลือก

ตดัสินใจส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งฉลาด มีเหตุผลและถูกตอ้งและกล่าวถึงบริการหลกัของงานแนะแนวใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา มี 5 บริการ ไดแ้ก่ 

1.1 บริการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัเรียนเป็นรายบุคคล (Inventor Service) 

1.2 การจดัและใหบ้ริการสนเทศ (Information Service) 

1.3 การจดับริการใหค้าํปรึกษา (Counseling Service) 

1.4 การจดับริการวางตวับุคคล (Placement Service) 

1.5 การจดัและบริการติดตามผล (Follow Service) 

2.  งานหอ้งสมุด คือ บริการท่ีจดัเก่ียวกบัหนงัสือและวสัดุต่าง ๆ ทุกสาขาวิชาเพื่อให้

นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้พร้อมทั้งมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ

เรียน ตลอดจนเพื่อปูพื้นฐานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แบ่งงานออกเป็น 4 งาน คือ 

   2.1  งานบริการ หมายถึง การจดัหาบุคคล จดัการเร่ืองเงิน จดัการสถานท่ีวิธีการ

ปฏิบติังานต่าง ๆ 

   2.2  งานเทคนิค หมายถึง งานท่ีใช้ความรู้ทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์โดยตรง 

ไดแ้ก่ การเลือกหนงัสือราชการ การจดัหมวดหมู่หนงัสือ การจดัทาํบญัชีรายการ การเตรียมหนงัสือ 

   2.3  งานบริการ หมายถึง การให้ความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชห้้องสมุด อนัเป็นหวัใจ

ของงานหอ้งสมุด  

   2.4 บริการจัดทาํบรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายช่ือหนังสือเพื่อให้การจัด

นิทรรศการ หนงัสือจอง หนงัสือใหม่ และเพื่อนาํรายการไปใชใ้นการประกอบการต่าง ๆ 

3.  งานโสตทศันศึกษา เป็นงานอาํนวยความสะดวกในการสนบัสนุนดา้นการเรียน

การสอนให้เกิดประสบการณ์จากการไดย้ินและไดเ้ห็น หรือไดจ้บัจองโดยใช้วสัดุและเคร่ืองมือ 

ตลอดจนวธีิการอะไรเพื่อเป็นส่ือใหเ้กิดความรู้และประสบการณ์แก่ผูเ้รียน บริการท่ีควรจดั ไดแ้ก่ 

3.1 จดัการวสัดุอุปกรณ์เพื่อจดัการใหย้มื 

3.2 จดัทาํบญัชีรายช่ือโสตทศันูปกรณ์ 
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3.3 เก็บรักษาโสตทศันูปกรณ์ 

3.4 บริการจดัจองทศันูปกรณ์ 

3.5 จ่ายโสตทศันูปกรณ์ท่ีอนุมติัใหย้มืแลว้ 

3.6 ตรวจสอบโสตทศันูปกรณ์ท่ีผูย้มืส่งคืน 

3.7 ดูแลรักษาและซ่อมแซมโสตทศันูปกรณ์ 

3.8 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

4.  งานสุขภาพอนามยัโรงเรียน คือ การจดับริการด้านสุขภาพอนามยัในโรงเรียน

มธัยมศึกษาควรจดัในเร่ืองต่อไปน้ีคือ  

   4.1  การประเมินสุขภาพของนกัเรียน 

   4.2  การแนะแนวสุขภาพและติดตามผล 

   4.3  การจดับริการพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยและผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 

   4.4  การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 

   4.5  การตรวจสุขภาพแก่ครู คนงาน ภารโรง 

   4.6  การตรวจสุขภาพและป้องกนัเพื่อติดตามแก้ไขขอ้บกพร่องหรือความพิการ

ของนกัเรียน 

5.  งานสวสัดิการนกัเรียน หมายถึง การทาํให้นกัเรียนมีความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัมี

ความเช่ือมัน่ มีวนิยัในตนเอง อนัมีผลต่อการเรียนของนกัเรียนในทางท่ีดีข้ึนซ่ึงมีกิจกรรมดงัน้ี 

   5.1  การตรวจสุขภาพและป้องกนัเพื่อติดตามแก้ไขขอ้บกพร่องหรือความพิการ

ของนกัเรียน 

   5.2  กิจกรรมท่ีเป็นการช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ทุนการศึกษา การจาํหน่าย

อาหารกลางวนั การจดัสหกรณ์นกัเรียน การจดัทกงานใหท้าํ 

   5.3  กิจกรรมท่ีเป็นการนนัทนาการ ไดแ้ก่ การจดักีฬาในร่ม การศึกษานอกสถานท่ี 

การชุมชนหรือชมรมดนตรี การจดัอยูค่่ายพกัแรม 

   5.4  กิจกรรมท่ีอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ การจดันํ้ าด่ืม การจดัห้องนํ้ า ห้องส้วม 

การจดับริเวณและอาคารสถานท่ี การจดัรถรับ – ส่ง การจดัเร่ืองติดต่อส่ือสาร การจดัช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีติดยาเสพติด การจดับริการดา้นออมทรัพย ์

  กล่าวโดยสรุปว่า ด้านปกครองนักเรียน หมายถึง การปฏิบติังานกิจกรรมนกัเรียนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตวัของนักเรียนโดยตรงเป็นงานท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของครู เพื่อก่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาระเบียบวินยัท่ีจะช่วยให้นกัเรียนมีความรอบรู้ และฉลาดมีไหวพริบ รู้จกั

แกปั้ญหาต่าง ๆ ของตนเอง รู้จกัปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพทางสังคม การศึกษา
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ช่วยพฒันาบุคคลใหรู้้จกัความสามารถของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ และช่วยให้ประสบความสําเร็จ

ในการดาํเนินชีวติอนัจะส่งผลถึงความสงบสุขทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  ด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 

 ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนหรือบรรยากาศของโรงเรียน เป็น

องคป์ระกอบท่ีสําคญัอยา่งยิ่ง ท่ีช่วยให้การเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

สามารถส่งผลต่อความเจริญงอกงามทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมของนกัเรียน ดงันั้นการ

จดัอาคารเรียนและบริเวณของโรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ถูกตอ้งตามหลกัวิชา และ

เอ้ือประโยชน์ต่อการใชส้อยให้มากท่ีสุด การจดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มหมายถึงการรู้จกั

หาใหไ้ดม้า การรู้จกัใชอ้าคารสถานท่ีใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 กรมสามญัศึกษา (2552, หน้า 7) ได้กาํหนดภารกิจของโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 เก่ียวกบังานบริการอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอ้มไว ้11 งาน ดงัน้ี 

1.  การบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

2.  การบริการอาคารเรียน 

3.  การบริการหอ้งเรียน 

4.  การบริการหอ้งบริการ 

5.  การบริการหอ้งพิเศษ 

6.  การบริการอาคารประกอบ 

7.  การใหบ้ริการนํ้าด่ืม 

8.  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

9.  การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ 

  10. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวติัของโรงเรียน 

  11. การประเมินผลการดาํเนินงานบริการและอาคารสถานท่ี 

 ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย (2556, หน้า 53) ไดส้รุปความหมาย กล่าวว่า การบริหารอาคาร

สถานท่ีของโรงเรียน เปรียบเสมือนการทาํใหน้กัเรียนรู้สึกวา่โรงเรียนเป็นบา้นหลงัท่ีสอง เม่ือเขา้มา

เรียนแลว้เกิดความรู้สึกปลอดภยั มัน่คง มีความสุข ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรักในสถานศึกษา

มากยิง่ข้ึนดว้ย 

 จนัทนี โตพูล (2550, หน้า 29) ได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การจดัอาคาร

สถานท่ีโรงเรียนให้สวยงามร่มร่ืน สะอาด ปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะทาํให้

การศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 15) ไดก้ล่าวถึงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ

สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนในอุดมคติเพื่อสร้างและผลิตนกัเรียนให้ได้มาตรฐานในทุกระดบัทั้ง

ระดบัอนุบาลประถมศึกษา มธัยมศึกษาในสังกดั กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นท่ียอมรับของสังคมมี

องคป์ระกอบบญัญติั 10 ประการ ดงัน้ี 

 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนครูใหญ่อาจารยใ์หญ่ผูอ้าํนวยการมีจิตสํานึกในการพฒันาปรับปรุง

ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ผูบ้ริหารควรมีเวลาอยูป่ระจาํสถานศึกษา

ปฏิบติังานภายในใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 2. มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนหรือสถานท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนให้

นกัเรียนไดเ้รียนอย่างมีความสุขมุ่งเน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาตินกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงและ

ปลูกฝังเร่ืองความสะอาด ความขยนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความสามคัคีรวมทั้งโรงเรียนมีความร่มร่ืนมี

ตน้ไม ้แหล่งนํ้า บ่อนํ้า ไร้ฝุ่ นไร้มลภาวะ 

 3. เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมีแผนผงัเต็มรูปแบบมีห้องเรียนห้องสมุด ห้อง

คอมพิวเตอร์ หอ้งทดลอง หอ้งปฏิบติัการตลอดจนสนามกีฬาครบถว้นใหเ้หมาะกบัสภาพทอ้งถ่ิน 

 4. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันโดยจดัซ้ือในราคาท้องตลาดท่ีเป็นธรรมให้

เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์สูงสุด 

 5. มีบุคลากร ครูผูส้อนครบตามเกณฑ์หากขาดแคลนครูหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตลอดจน

ผูท้รงคุณวฒิุช่วยสอน ใหมี้ระบบการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

 6. องค์กรทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นงานดา้นวิชาการหรือดา้น

บริหาร เช่น กําหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินได้แก่การสอน

ภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาการสอนวชิาชีพเกษตรการก่อสร้างไฟฟ้าเป็นตน้ 

 7. มีการเก็บค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันาสถานศึกษาและจดัอุปกรณ์การเรียนการ

สอนทั้งน้ีให้ยกเวน้ค่าเล่าเรียนเด็กยากจนและจ่ายค่าตอบแทนให้เด็กนกัเรียนในการพฒันาหรือฝึก

ปฏิบติัฝึกอาชีพท่ีเกิดรายไดแ้ละประโยชน์แก่โรงเรียน 

 8. มีการส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการแสวงหาทรัพยากรเพี่อ

สนบัสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษาการจดัสวสัดิการให้ครูเช่น การจดัท่ีพกัค่าตอบแทนค่าร่วม

เวลาค่าสอนพิเศษค่าฝึกอบรมการแกปั้ญหาหน้ีสินของครู 

 9. มีการวดัและประเมินทางการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลผลิต คือคุณภาพของนกัเรียนท่ีกาํหนด

ในหลกัสูตร 

 10. เป็นโรงเรียนท่ีผูน้าํทอ้งถ่ิน และผูป้กครองทุกระดบัทุกประเภท ยอมรับว่าเป็น

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 ปรีชา นิพนธ์พิทยา (2544 : 291 - 292) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนตอ้งมีลกัษณะ

ดงัน้ี มีอาคารเรียนและบริเวณดี ปราศจากส่ิงรบกวน สามารถสนองความตอ้งการทางวิชาการของ

ผูเ้รียนตามท่ีคาดหมายไว ้สนองความตอ้งการในดา้นการแสดงกิจกรรม มีการปรับปรุงโรงเรียนอยู่

เสมอ มีการจดัส่ือการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ มีการจดัหาแหล่งเรียนรู้ให้

นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 เมธี ปิลนัธนานนท ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาท่ีพึง

ประสงค ์จะตอ้งตอบสนองประโยชน์ใชส้อยไดสู้งสุด ดงัน้ี 

 1. มีความเพียงพอ หมายถึง มีความเพียงพอในดา้นต่าง ๆ เช่น อาคาร ห้องเรียนห้องใช้

ประโยชน์ต่าง ๆ วสัดุ สนามเล่น และท่ีพกัผอ่น ส้วม และอ่ืน ๆ 

 2. มีความเหมาะสมในดา้นท่ีตั้งของอาคารสถานท่ี ลกัษณะพื้นท่ี และการจดัอาคาร

สถานท่ี 

 3. มีความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั วาตภยั มรสุม และอ่ืน ๆ 

 4. มีสุขลกัษณะ อยูห่่างไกลจากอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ ซ่องโสเภณี และอ่ืน ๆ 

 5. ระยะทางท่ีตั้งของโรงเรียนจะตอ้งไม่ไกลจากหมู่บา้น จากจุดต่าง ๆ รวมทั้งไม่ห่างไกล

จากส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีจะใหป้ระโยชน์ต่อสถานศึกษา 

 6. มีความยืดหยุน่ จะตอ้งมีการเอ้ืออาํนวยต่อการเปล่ียนแปลง และเอ้ืออาํนวยต่อการใช้

อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งเคร่ืองใชต่้าง ๆ ในสถานศึกษา 

 7. มีประสิทธิภาพ คือ การไดใ้ชป้ระโยชน์จากอาคารสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่าง ๆ มาก แต่ใชท้รัพยากรหรือปัจจยันอ้ยท่ีสุด หรือคุม้ค่าท่ีสุด 

 8. มีความประหยดั หมายถึง อาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยประโยชน์ต่าง ๆ นั้นมีความ

ประหยดั เช่น ประหยดัในการซ่อม บาํรุงรักษา การเคล่ือนยา้ย และอ่ืน ๆ 

 9. สามารถขยบัขยายได ้หมายถึง การออกแบบอาคารสถานท่ี ซ่ึงสามารถขยบัขยายไดมี้

การเตรียมการขยายตวัไดพ้อสมควร ซ่ึงสามารถขยายไดง่้ายและส้ินเปลืองนอ้ย 

 10. มีรูปร่างสวยงาม มีการวางผงับริเวณสถานศึกษาไดอ้ยา่งสวยงามและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในโรงเรียน มีการตกแต่งบริเวณหอ้งเรียนและอ่ืน ๆ  

 บรรจบ นาสุริยวงศ ์(2546, หนา้ 9) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน หมายถึง สภาพและ

ส่ิงท่ีจดัให้บริการในโรงเรียน ไดแ้ก่ พื้นท่ีสร้างโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียนและเคร่ืองใช ้ การ

ถ่ายเท แสงสวา่ง เสียง ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนาม นํ้าด่ืม ส้วมและท่ีปัสสาวะ การกาํจดัขยะมูล

ฝอย การกาํจดันํ้าโสโครก การรักษาความสะอาดการสาํรวจดา้นสุขาภิบาลในโรงเรียน เป็นตน้ 
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 สรุปได้ว่า อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการเรียนนั้นจะมีความเก่ียวขอ้งกบั

บริเวณของโรงเรียนความมัน่คงแข็งแรงปลอดภยั เหมาะสม สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

และสะดวกในการเดินทางติดต่อของอาคารเรียน อาคารประกอบการ การบริการท่ีสะอาดและเพียงพอ

ของนํ้าด่ืมนํ้าใช ้หอ้งนํ้า สถานท่ีพกัทานอาหารกลางวนั ตลอดจนท่ีนัง่พกัผอ่นภายในบริเวณโรงเรียน 

 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง 

 กรมสามญัศึกษา (2552, หน้า 7) ได้กาํหนดภารกิจของโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 เก่ียวกบังานชุมชนและภาคีเครือข่ายไว ้5 

งาน ดงัน้ี 

 1. การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

 2. การใหบ้ริการชุมชน 

 3. การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

 4. การไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน 

 5. การประเมินผลการดาํเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 ศิริวรรณ สีบุญ (2550, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายในการสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 10 ประการดงัน้ี 

 1. เพื่อรายงานใหชุ้มชนไดท้ราบเก่ียวกบักิจกรรมและการดาํเนินงานของโรงเรียน  

 2. เพื่อไดท้ราบความรู้สึกต่อโรงเรียน ตอ้งการใหด้าํเนินการในรูปแบบไหน 

 3. เพื่อส่งเสริมการร่วมมือของชุมชนกบัโรงเรียนในการพฒันาชีวิตและสังคม 

 4. เพื่อสร้างความเช่ือถือไวว้างใจของชุมชนท่ีดีต่อบุคลากรทางการศึกษาและบริการของ

โรงเรียน 

 5. เพื่อทราบความเคล่ือนไหวจากภายนอก เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน 

 6. เพื่อหาทางให้ประชาชนเขา้มาช่วยเหลือเก้ือกูลกิจการทางการศึกษา ทั้งทางด้าน

การเงินวสัดุ แรงงานและกาํลงัใจ 

 7. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความสําคญัของการศึกษาและรู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ี

ของประชาชนทุกคนตอ้งใหค้วามสนใจ และเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน 

 8. เพื่อส่งเสริมให้ครูกับผูป้กครองนักเรียนมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน เพื่อ

ประโยชน์ของการเรียนการสอน ทั้งทางโรงเรียนและทางบา้น 

 9. เพื่อสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหว่างบา้น โรงเรียนและชุมชนท่ีโรงเรียน

ตั้งอยูโ่ดยมีโรงเรียนเป็นศูนยร์วม 

 10. เพื่อแก้ไขข้อขดัข้องใจและส่ิงท่ีทาํให้ประชาชนเข้าใจโรงเรียนผิด ๆ ช่วยให้

ประชาชนมองโรงเรียนในแง่ดี มองครูและนกัเรียนดว้ยความเช่ือถือยอมรับยกยอ่ง 
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 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541, หนา้ 26) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เป็นงานท่ีเก่ียวพนัอยูก่บัการดาํเนินการเพื่อให้โรงเรียนสามารถแสดง

บทบาทของการให้และการรับความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี โดยทัว่ไปงานความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชน มีขอบข่ายครอบคลุมงาน ดงัน้ี 

 1. การประชาสัมพนัธ์ 

 2. การใหบ้ริการชุมชน 

 3. การเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน 

 4. การใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

 5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนนั้น จาํเป็นในการจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนั เพราะ

โรงเรียนจะตอ้งอาศยัทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยในการพฒันาโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาคาร

สถานท่ี หรือการเรียนการสอนก็ตาม เพราะจะเห็นได้จากแนวการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรท่ีกาํลงัใชปั้จจุบนัน้ี ไดมุ้่งเนน้ให้ใชแ้หล่งวิชาการ สถานประกอบการและสถานประกอบ

อาชีพอิสระของชุมชนมาช่วยในการเรียนการสอน ตามแนวน้ี คงจะสําเร็จไดย้าก ผูบ้ริหารจึงตอ้ง

สามารถปฏิบติัได ้ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และถือวา่โรงเรียนเป็นของประชาชนรัฐ

จดัตั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชน มีงานทางวฒันธรรมหรือทางศาสนาท่ีไหนในชุมชน หากไป

ร่วมไดก้็ควรไป ทั้งน้ีเพื่อสร้างและรักษามนุษยสัมพนัธ์และความร่วมมืออนัดีกบัประชาชนและ

นกัการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัชุมชน ดงัน้ี 

 1. ศึกษาชุมชนโดยละเอียด เช่น ศึกษาโครงสร้าง วฒันธรรมประเพณี อาชีพ สภาพ

เศรษฐกิจ ทรัพยากร ความตอ้งการ รวมทั้งทศันคติและความเช่ือต่าง ๆ 

 2. จดัรายการประชาสัมพนัธ์ต่อชุมชน เช่น เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนทาง

หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ จดัทาํข่าวสารออกหนงัสือใหชุ้มชนทราบ 

 3. ออกเยีย่มชุมชน โดยคณะครูอยูเ่สมอ 

 4. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

  4.1  กิจกรรมท่ีนาํชุมชน เช่น การจดัการศึกษาผูใ้หญ่ การจดัสัปดาห์การศึกษา 

  4.2  กิจกรรมท่ีนาํโรงเรียนออกสู่ชุมชน เช่น การจดัทศันศึกษาภายในชุมชนการจดั

กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี และการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

  4.3  กิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น งานอนามยั ฝ่ายปกครอง 

  4.4  ใหบ้ริการชุมชน เปิดโอกาสใหชุ้มชนไดใ้ชอ้าคารสถานท่ี 
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 พนิจดา วีระชาติ (2542, หนา้ 55) ไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีโรงเรียนจะสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนนั้น สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 

 1. จดัให้มีการปฐมนิเทศผูป้กครองของนักเรียนในวนัเปิดภาคเรียน โดยช้ีแจงถึง

วตัถุประสงคข์องการศึกษาและการดาํเนินงานของโรงเรียน 

 2. เชิญผูป้กครองมาเยีย่มชมโรงเรียน 

 3. เชิญผูป้กครองมาร่วมแกไ้ขปัญหาบางอยา่งเก่ียวกบัตวัเด็ก 

 4. ให้ครูไปเยี่ยมผูป้กครองและนกัเรียนท่ีบา้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และมี

ความสนิทสนมกนัมากข้ึน 

 5. ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 6. จดัตั้งสมาคมครูและผูป้กครองข้ึน 

 กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2544, หนา้ 34 - 35) ไดเ้สนอวิธีท่ีจะจดักิจกรรมให้ง่ายและสะดวก

ในการใหผู้ป้กครอง ชุมชน เขา้มามีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

 1. กิจกรรมในโรงเรียนท่ีเนน้ใหผู้ป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยทางโรงเรียน

เป็นฐานของการจดักิจกรรม เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแนะนาํโรงเรียนกิจกรรมการแสดง

ของนกัเรียน 

 2. กิจกรรมสานสัมพันธ์เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกันในการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น สนทนา เยีย่มเยยีน ไดแ้ก่ การประชุม การเยี่ยมเยียนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้

ร่วมกนัแกปั้ญหา รับทราบความกา้วหนา้ของเด็ก 

 3. กิจกรรมการส่ือสารสนเทศ เนน้ให้ชุมชนรับขอ้มูลเป็นหลกั ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลของ

โรงเรียน กิจกรรมส่ือสารสนเทศในรูปแบบอ่ืน ไดแ้ก่ โทรศพัท ์

 4. กิจกรรมการศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครองเขา้ถึงชั้นเรียน ทั้งเป็นผูส้อน ผูช่้วยครู

ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของผูป้กครองดว้ยกนั 

 5. กิจกรรมบริการ เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อเป็นบริการแก่สังคมและครอบครัว

การตดัสินใจและวินิจฉัยสังการท่ีเก่ียวกบักิจกรรมดงัน้ี นโยบายของโรงเรียนการสันหาบุคลากร

ทางการศึกษาการพฒันาการเรียนการสอน 

 มลัลิกา ตน้สอน (2546, หนา้ 30) ไดส้รุปวา่ การดาํเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัชุมชนหมายถึง กระบวนการดาํเนินงานร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ในการวาง

แผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงจะส่งผล

ต่อวตัถุประสงคร์วมของการดาํเนินงาน คือ ก่อให้เกิดผลดีต่อนกัเรียน กล่าวคือ เป็นผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถและคุณสมบติัท่ีพงึประสงค ์
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 จากแนวการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่การ

จดัการศึกษาในแต่ละสังกดัย่อมมีความแตกต่างกนัหลาย ๆ ด้าน เช่น จาํนวนครู นกัเรียน

งบประมาณ ค่านิยม ความเช่ือถือ ระบบการบริหารจดัการ ตลอดถึงปัญหาและความตอ้งการของ

ชุมชน ผูป้กครอง ผูป้กครองมีสิทธ์ิในทางเลือกแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในการส่งบุตร

หลานเขา้เรียน ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงมีความสําคญัมาก ผูป้กครองและชุมชนสามารถควบคุม

กาํกบันโยบายในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของโรงเรียน โดยการ

เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

2.4 ประวตัิโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  

 โรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางคท์หารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ถนนอิสรภาพ 

แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 โทรศพัทติ์ดต่อ 024753054 โทรสาร (Fax) 

02-4753054 เวบ็ไซต์ของสถาบนั http://www.navy.mi.th/musicdiv และมีเน้ือท่ี 9 ไร่ 1 งาน 36 

ตารางวา โดยมีอาณาเขตดงัน้ี  

 ทิศเหนือ :  จรด ฐานทพัเรือกรุงเทพ  

 ทิศตะวนัออก :  จรด กรมการขนส่งทหารเรือ  

 ทิศใต ้:    จรด คลองมอญ  

 ทิศตะวนัตก :  จรด ถนนอิสรภาพ 

ประวตัิโดยสังเขป  

 โรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางค ์(2554 : 1-4) โรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางคท์หารเรือ ฐาน

ทพัเรือกรุงเทพ (รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.) มีประวติัความเป็นมาควบคู่กบักองดุริยางคท์หารเรือ ฐาน

ทพัเรือกรุงเทพ (ดย.ทร.ฐท.กท.) กล่าวคือ หน่วยดุริยางคท์หารเรือ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งหน่วยทหารเรือ

เป็นกรมทหารเรือ เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2421ในสมยัเรือพระท่ีนัง่เวสาตรี เขา้มาถึงใหม่ ๆ หน่วยดุริยางค์

ทหารเรือในสมยันั้น มีไวบ้รรเลงในงานเกียรติยศและสําหรับลงเรือพระท่ีนั่งฯ ในโอกาสท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ ซ่ึงตามบนัทึกทางเอกสาร 

เดิมเรียกวา่ “ทหารแตรมะรีน” ต่อมาในปี พ.ศ.2448 เม่ือไดต้ั้งกรมทหารเรือข้ึนแลว้ จอมพลเรือเจา้

ฟ้าบริพตัรสุขุมพนัธ์ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ญัชาการกรมทหารเรือสมยั

นั้น ไดท้รงปรับปรุงหน่วยดุริยางค์ทหารเรือให้มีการพฒันากา้วหน้ายิ่งข้ึน โดยทรงให้เปล่ียนช่ือ

เป็น “กองแตร” และข้ึนกบักรมทหารเรือฝ่ายบก พระองคท์รงโปรดการดนตรีมาก ไดเ้สด็จมาฟัง

การฝึกซ้อมและบางคร้ังก็ทรงฝึกดว้ยพระองคเ์อง ทั้งยงัทรงนิพนธ์เพลงต่าง ๆ ไวม้ากมายสําหรับ

ให้กองแตรใช้บรรเลงและทรงกาํหนดหลกัสูตรการศึกษาวิชาการดนตรีข้ึนเรียกวา่ “วิชาการแตร” 
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ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นขอ้บงัคบัระเบียบวิชาการต่าง ๆ ใน กรมทหารเรือ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2499 โดย

รับบุคคลเขา้มาทาํการฝึกหดัและบรรจุเป็นนกัดนตรีทหารเรือ เพื่อเสริมวงดนตรีให้มีขนาดใหญ่ข้ึน

และทดแทนกาํลงัพลท่ีพน้หนา้ท่ีไปตามกาลเวลา  

 ต่อมาใน พ.ศ.2500 กองทพัเรือจึงไดก้าํหนดให้มีโรงเรียนดุริยางคฯ์ ข้ึน ดงัท่ีปรากฏอยู่

ในระเบียบกองทพัเรือว่าดว้ยการศึกษา พุทธศกัราช 2500 เป็นตน้มา แมว้่าจะไดก้าํหนดให้มี

โรงเรียนแต่ก็ยงัมิไดมี้การจดัชั้นตามระบบการศึกษาของโรงเรียนยงัคงใช้วิธีการฝึกสอนในระบบ

เดิม จนกระทัง่ปี พ.ศ.2502 เรือเอกสําเร็จ นิยมเดช (ยศขณะนั้น) นายทหารประจาํกองดุริยางค์

ทหารเรือ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนดุริยางคฯ์ จึงได้ทาํการจดัวางระเบียบ

หลกัสูตรการศึกษาข้ึน โดยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็นชั้นและดาํเนินการฝึกหัดศึกษาในระบบ

โรงเรียนโดยแทจ้ริง มีหลกัสูตรสาํหรับการฝึกหดัศึกษาของนกัเรียนดุริยางคแ์ละไดรั้บสมคัรบุคคล

พลเรือน เขา้มาเป็นนกัเรียนดุริยางคโ์ดยตรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 เป็นตน้มา โดยในช่วงปีแรก ๆ รับ

เฉพาะนกัเรียนดุริยางคช์าย ในปี พ.ศ.2510 จึงไดเ้ร่ิมมีการรับนกัเรียนดุริยางคห์ญิง (ช่วงนั้นมิไดใ้ห้

อยูป่ระจาํ เน่ืองจากทางโรงเรียนยงัไม่มีสถานท่ีจะจดัใหเ้ขา้พกัได)้ 

 สําหรับในดา้นสถานท่ีนั้น เดิมใช้ห้องและบริเวณท่ีมีอยู่ในกองดุริยางค์ทหารเรือเป็น

สถานท่ีฝึกหดัศึกษา จนปี พ.ศ.2504 มีการสร้างอาคารโรงเรียนดุริยางคข้ึ์นเป็นอาคารไม ้2 ชั้น สร้าง

ติดกบัถนนใหญ่ แต่ตวัอาคารท่ีเป็นไม ้ ไม่สามารถกนัเสียงรบกวนไดแ้ละห้องไม่กวา้งพอท่ีจะ

จดัเป็นห้องฝึกซ้อมรวมวง ภายหลงัผูบ้งัคบับญัชาได้รับทราบขอ้ขดัขอ้งในเร่ืองน้ี จึงพิจารณา

สนบัสนุนให้ดาํเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียนดุริยางค์ข้ึนใหม่ โดยสร้างทางดา้นตรงขา้มกบั

อาคารหลงัเดิมซ่ึงห่างจากถนนใหญ่พอสมควร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดใหญ่

กวา่เดิม ชั้นบนเป็นท่ีพกัของนกัเรียนดุริยางคช์ั้นล่างเป็นท่ีเรียนและโรงอาหาร ซ่ึงในการก่อสร้าง 

พลเรือเอกจรูญ เฉลิมเตียรณ ผูบ้ญัชาการทหารเรือในขณะนั้นไดเ้ดินทางมาเป็นประธานกระทาํพิธี

วางศิลาฤกษ ์เม่ือ 7 กุมภาพนัธ์ 2511 ลงมือก่อสร้าง เม่ือ 2 กนัยายน 2511 ก่อสร้างแลว้เสร็จ ใชเ้ป็น

สถานท่ีศึกษาและท่ีพกัของนกัเรียนดุริยางค ์ตั้งแต่ 27 กุมภาพนัธ์ 2512 เป็นตน้มา ในส่วนท่ีทาํการ

ของโรงเรียนไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึน เป็นอาคารไม ้2 ชั้น เม่ือปี พ.ศ. 2524 โดยใชไ้มจ้ากอาคาร

หลงัเก่ามาทาํการปรับปรุงแกไ้ขเป็นอาคารข้ึนแบ่งเป็นห้องทาํงานของธุรการ ครูดนตรี เคร่ืองช่วย

การศึกษาและครูผูป้กครอง ต่อมาในปี พ.ศ.2541 ไดมี้การก่อสร้างอาคารพกันกัเรียนดุริยางคช์ายข้ึน

ใหม่อีกหลงัหน่ึงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 3 ชั้น สาํหรับนกัเรียนดุริยางคห์ญิงนั้นเร่ิมให้เขา้อยู่

ประจาํ เม่ือไดมี้การก่อสร้างอาคารกองบงัคบัการกองดุริยางคท์หารเรือหลงัใหม่ข้ึน ในปี 2521 โดย

จดัให้พกับนชั้น 3 ของอาคาร กองบงัคบัการฯ เป็นการชัว่คราว ปัจจุบนัไดย้า้ยมาพกัท่ีชั้น 2 ของ

อาคารเรียน  
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 โรงเรียนดุริยางคฯ์ ไดรั้บการอนุมติัอตัราให้เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อ กองดุริยางคท์หารเรือ 

สถานีทหารเรือกรุงเทพ เม่ือ 3 พฤษภาคม 2522 คาํสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี 70/2522 และ

คาสั่งกองทพัเรือ (เฉพาะ) ท่ี 129/2522 ลง 25 พฤษภาคม 2522 เร่ือง แกอ้ตัรา กองทพัเรือ พ.ศ.2501 

ซ่ึงกองทพัเรือไดย้กเลิกคาํสั่งน้ีแลว้และให้ใชค้าํสั่งกองทพัเรือ (เฉพาะ) ท่ี 169/2540 เร่ือง แกอ้ตัรา

กองทพัเรือ พ.ศ. 2501 ลง 11 สิงหาคม 2540 

สัญลกัษณ์ของโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ  

 เป็นรูปสมอ พิณ ภายใตม้หามงกุฎ เบ้ืองล่างมีแถบปลายแฉกสะบดัข้ึนทั้งสองขา้ง กลาง

แถบมีคาวา่ “โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ” (ไม่จาํกดัสีและขนาด) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียนดุริยางค ์

 

 นโยบาย  

 1. ใหก้ารศึกษา พฒันาคุณภาพ และศกัยภาพนกัเรียนดุริยางค ์อยา่งมีระบบและมีแบบแผน  

 2. ปกครองและดูแลนกัเรียนดุริยางคด์ว้ยความเป็น “ครู” และมีเมตตาธรรม  

 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตสาธารณะ และเนน้ย ํ้าความเป็นทหารเรือ  

 วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านการดุริยางค์ ในระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ สาขาวชิาการดุริยางค ์ประเภทวชิาศิลปกรรม แก่นกัเรียนดุริยางค ์ 

 2. เพื่อผลิตนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ และความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์

ตามมาตรฐานวชิาชีพการดุริยางค ์และมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ รวมทั้งตรงกบั

ความตอ้งการของกองทพัเรือ  
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 3. เพื่อให้นกัเรียนดุริยางค์มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีความรับผิดชอบต่อ

หนา้ท่ี มีระเบียบวนิยั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต และจงรักภกัดี

ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข  

 ภารกจิ  

 ดาํเนินการใหก้ารศึกษา และฝึกอบรมนกัเรียนดุริยางค ์ใหมี้ความรู้ความสามารถใน

วชิาชีพ การดุริยางคท์ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดจนใหก้ารศึกษา และอบรมทหารเหล่า

ดุริยางค ์และทหารเหล่าสัญญาณแตรเด่ียว  

 พนัธกจิ  

 1. ใหก้ารศึกษาแก่นกัเรียนดุริยางค ์และทหารเหล่าดุริยางค ์เพื่อเป็นนกัดนตรีทหารเรือท่ี

มีคุณภาพ  

 2. พฒันาหลกัสูตร และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ  

 3. ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  

 4. สนบัสนุนการดนตรีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 5. ปลูกฝังความเป็นทหาร คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติ 

 ปรัชญา  

 เก่งดนตรี มีวนิยั ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลงัแห่งราชนาว ี 

 ปณธิาน  

 ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมแก่นกัเรียนดุริยางค ์เพื่อให้เป็นทหารท่ีมีความรู้ความสามารถ

ในวิชา การดนตรี มีความคิดริเร่ิม มีระเบียบวินยั รักสถาบนั เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม 

สาํหรับปฏิบติัราชการ ในกองทพัเรือ รวมทั้งมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

 วสัิยทัศน์  

 เป็นสถาบนัผลิตนกัดนตรีทหารเรือ ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและสากล 

 ค่านิยม  

 ค่านิยมร่วมของสถาบนั คือ MUSICIAN โดยแต่ละตวัอกัษรมีความหมาย ดงัน้ี  

 M  หมายถึง  Musicianship ความเป็นนกัดนตรี  

 U  หมายถึง  Universal ความเป็นสากล  

 S  หมายถึง  Seniority เคารพครูและอาวโุส  

 I  หมายถึง  Integrity ความซ่ือสัตย ์ไวใ้จได ้ 
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 C  หมายถึง  Courage ความกลา้หาญ  

 I  หมายถึง  Initiative ความริเร่ิม สร้างสรรค ์ 

 A  หมายถึง  Altruism ความเสียสละ  

 N  หมายถึง  Navy ความเป็นทหารเรือ 

 สาํหรับการสมคัรเขา้มาเป็นนกัเรียนดุริยางคท์หารเรือนั้นในทุก ๆ ปี จะเร่ิมเปิดรับสมคัร

ประมาณกลางเดือนมีนาคม โดยรับสมคัรผูมี้ความรู้สอบไล่ไดช้ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าข้ึนไป ทั้งชายและหญิง อายุระหวา่ง 12 ถึง 15 ปี ตอ้งมีความ

สูงไม่น้อยกว่า 138 เซนติเมตร สถานภาพโสด มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดย

กาํเนิด มีร่างกายแขง็แรง และมีลกัษณะเหมาะสมกบัการเป็นทหาร 

 หลกัสูตรการศึกษา  

 หลกัสูตรการดุริยางค์ตอนตน้ปี 2550 (ฉบบัปรับปรุง) ยศ.ทร. เห็นชอบตามบนัทึก 

ยศ.ทร. ท่ี กห. 0534/100 ลง 15 มกราคม 2551 เร่ือง เห็นชอบหลกัสูตรการดุริยางคต์อนตน้  

 หลกัสูตรการดุริยางคต์อนปลายปี 2552 (ฉบบัปรับปรุง) ยศ.ทร. เห็นชอบตามบนัทึก 

ยศ.ทร. ท่ี กห. 0534/2001 ลง 24 กนัยายน 2552 เร่ือง เห็นชอบหลกัสูตรการดุริยางคต์อนปลาย  

 

2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจซ่ึงผูว้ิจยัสนใจทาํการศึกษา

ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและวฒิุการศึกษา ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกนัเกิด

จากความคิดเห็นส่วนตวัของผูรั้บบริการ ซ่ึงส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนัไป

ดว้ย โดยมีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

1. เพศ จากการศึกษาของ กมลทิพย ์ทองกาํแหง (2547, หนา้ 106) เร่ืองความคิดเห็นของ

ผูป้กครองต่อกลยุทธ์การตลาดและความพึงพอใจต่อบริการของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน

อนุบาลโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ กมลพร เอกอมรธนกุล (2554, 

หนา้ 51) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเบบ้ีส์ จีเนียส 

: กรณีศึกษา สาขาพาราไดซ์ พาร์ค พบว่า ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาต่างกนั กล่าวคือ จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจ

ของผูป้กครองเพศชายและเพศหญิง ต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้ t – test พบว่า 

ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 วรวฒัน์ แสงนอ้ยอ่อน (2554, หนา้ 108) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของ

ผูป้กครองต่อการบริการของโรงเรียนวิทยปัญญา สังกดัสํานกับริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน พบว่า ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจด้านอนามยัโรงเรียนและด้าน

ประชาสัมพนัธ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูป้กครองเพศหญิงมีความพึง

พอใจมากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเป็นเพศชาย 

2. อายุ จากการศึกษางานวิจยัของจิตรา วิเชียร (2551, หนา้ 81) ไดศึ้กษาความตอ้งการ

ของผูป้กครองเก่ียวกบัการจดัโปรแกรมการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กไทย พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอายุ

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจดัโปรแกรมการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กไทย ดา้นการ

ประเมินผล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กมลพร เอกอมรธนกุล (2554, หน้า 

51) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเบบ้ีส์ จีเนียส : 

กรณีศึกษา สาขาพาราไดซ์ พาร์ค พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาต่างกนั กล่าวคือ จากการวเิคราะห์ความแตกต่างของอายขุองผูป้กครองต่อ

ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช ้F - test พบวา่ ผูป้กครองท่ี

มีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

3. วฒิุการศึกษา จากการศึกษาของ อญัชลี พชัรพิสุทธ์ิ (2551, หนา้ 52) ไดศึ้กษาความพึง

พอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี พบว่า ผูป้กครองท่ีมีวุฒิ

การศึกษาแตกต่างกนั มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั โดยผูป้กครองวุฒิการศึกษาตํ่า

หว่าปริญญาตรี มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาดา้นประชาสัมพนัธ์ สูงกว่าผูป้กครองท่ีมีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี ส่วนกมลทิพย ์ทองกาํแหง (2547, หนา้ 114) พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษา

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนแตกตางกนั ผูป้กครองท่ีมีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี เห็นดว้ยต่อการใชก้ลยุทธ์การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมากกวา่กลุ่ม

ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี เบเวอร์ (วิไลวรรณ วิทยาธรรมวชั, 2543, หน้า 45; 

อา้งอิงจาก Baver. 1957, p.395-396) ไดก้ล่าววา่ บิดามารดาท่ีมีการศึกษาสูงมกัคาดหวงัและส่งเสริม

ให้ลูกมีการศึกษาในระดับท่ีสูงด้วย เพราะถือว่าการศึกษาเป็นวิถีทางสําคัญในการด้าวเข้าสู่

ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน และเกียรติยศช่ือเสียงของลูกในอนาคต แต่ถา้ระดบัการศึกษาของบิดา

มารดาตํ่าก็จะขาดความรอบรู้ หรือมองไม่เห็นความสําคญัของการศึกษา ทาํให้ความคาดหวงั

ทางการเรียนการศึกษาตํ่าไปดว้ย แต่จะมีการคาดหวงัในเร่ืองการทาํงานเพื่อแบ่งเบาภาระ และหา

รายไดม้ากกวา่ กมลพร เอกอมรธนกุล (2554, หนา้ 51) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อ

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเบบ้ีส์ จีเนียส : กรณีศึกษา สาขาพาราไดซ์ พาร์ค พบวา่ ผูป้กครอง
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ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาต่างกนั กล่าวคือ 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช ้ t – test พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 วีระสิทธ์ิ 

วงศผ์ดุงธรรม (2551, หนา้ 67) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจคริสเตรียนวิทยา พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครอง

นกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั คือ ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี กบัระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่

ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการบริหารของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั และในด้านการ

บริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนในดา้นการบริหารงานวิชาการมีความแตกต่างกนั โดยผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีระดบัการศึกษา

ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในระดบัท่ีสูงกวา่ และ ณัฐญา พลเสน (2552 หนา้ 165) ได้

ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการ

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า 

ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 จากแนวคิดของนกัวชิาการขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนัมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจของแต่ละบุคคลให้มีความแตกต่างตาม

ไปดว้ย ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวความคิดดงักล่าวมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาวา่ตวัแปร

ดงักล่าวส่งผลใหผู้ป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.6.1  งานวจัิยในประเทศ 

 ประจงศกัด์ิ สถิตน้อย และ พงษภ์ทัรวิชญ์ บุญศิริ (2553, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

ความพึงพอใจของครู และผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีทองสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความพึง

พอใจของครูและผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน บา้นศรีทอง สํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ทั้ง 4 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัดงัน้ี 
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การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป 

ครูและผูป้กครองท่ีมีเพศ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัชั้นของนกัเรียนในความ

ปกครองต่างกนั มีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

บา้นศรีทอง ไม่แตกต่างกนั โดยพบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ มีทอง (2553, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาสายสามญัของนกัศึกษานอกโรงเรียนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนในเขตอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ มีผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี  

 1. นักศึกษามีความความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายสามัญของนักศึกษานอก

โรงเรียนของศูนยก์ารเรียนชุมชนในเขตอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ จงัหวดัอาํนาจเจริญ ดา้นสถานท่ี

จดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน ดา้นกระบวนการจดั

กระบวนการเรียนการสอน และดา้นส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 2. นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ ดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน ดา้น

ครูประจาํศูนย์การเรียนชุมชน และด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน แต่

นกัศึกษา ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอนดา้นครู

ประศูนยก์ารเรียนชุมชน และดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นส่ือการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั 

 ปิยวรรณ สิงห์เสนา (2553, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบา้นหมากแขง้ สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมอุดรธานี  เขต 1 

ผลการวจิยั พบวา่ 

 1. ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนบา้นหมากแขง้ สํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดย

ผูป้กครองมีความพึงพอใจเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี คือ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป   

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน 

หมากแขง้ สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จาํแนกตามระดบัการศึกษา

ของโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

แตกต่างกนัอย่างมี นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นการบริหารงบประมาณส่วนดา้นการ

บริหารทัว่ไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพบวา่ไม่แตกต่างกนั 2 ดา้นคือ 

ดา้นการบริหารงานวชิาการและดา้นการบริหารงานบุคคล 
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 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีทีต่อการบริหารโรงเรียนบา้น

หมากแขง้ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จาํแนกตามอาชีพโดยรวมและ

รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง  สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีดงัน้ี โรงเรียนควรมีการให้นกัเรียนไดรั้บประทานอาหาร

กลางวนัฟรี แบบร้อยเปอร์เซ็นต ์การออกเยี่ยมบา้นผูป้กครอง อย่างสมํ่าเสมอ การให้ทุนการศึกษา

แก่นกัเรียนจะส่งเสริมการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 สาธุวร วงษจิ์นดา (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อ

การดาํเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก 

ผลการวจิยัพบวา่  

 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการดาํเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน การจดัการ

ศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียง

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเป็นท่ีศรัทธาและยอมรับของผูป้กครอง 

สถานศึกษาไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูป้กครอง ผูป้กครองให้การสนบัสนุนและ

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัและพฒันาการศึกษา และผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง  

 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองจาํแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ

ของผูป้กครองและผูป้กครองให้การสนบัสนุนและเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัและพฒันาการศึกษา 

ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองจาํแนกตามความสัมพนัธ์

กบันกัเรียนในภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ

ของผูป้กครอง มารดาแตกต่างกบัญาติ ดา้นผูป้กครองให้การสนบัสนุนและเขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัและพฒันาการศึกษา มารดาแตกต่างกบับิดา ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

 ณัฐญา พลเสน อนงค ์ อนนัตริยเวช และภิเษก จนัทร์เอ่ียม (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา

เร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ตาม

มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

บุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวิชาการและ

กิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั 

 พชัณีย  ์ บุญพฒัน์ (2552, บทคดัย่อ) ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนในระดบั

มธัยมศึกษาตอนต้น ต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเรืองศรีวิทยา อาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเรืองศรีวิทยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนก

เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการบริหารอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นอาคาร

สถานท่ี อยู่ในระดบัปานกลาง แนวทางการพฒันาส่ิงแวดลอ้มโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผูป้กครอง

นกัเรียนเสนอแนะวา่  ดา้นอาคารสถานท่ีควรมีแหล่งเรียนรู้คือ ห้องสมุดท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของนกัเรียน ดา้นการบริหาร โรงเรียนควรจดัสร้างสถานท่ีจอดรถให้ผูป้กครอง

นกัเรียนใหม้ากข้ึน ดา้นการจดัการเรียนรู้ ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงนกัเรียนใหม้ากท่ีสุด 

 จนัทนี โตพูล (2550, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียน วดัใหม่ผดุงเขต จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนวดัใหม่ผดุงเขต จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวม

และรายดา้นทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เร่ืองท่ีผูป้กครองมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน 

ค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง ค่าเฉล่ีย 3.96 ดา้น

วิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.88 ดา้นพฤติกรรมของนักเรียน ค่าเฉล่ีย 3.81 และดา้นสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศของโรงเรียน ค่าเฉล่ีย 3.78 

 นรินทร์ ภกัดี2 9 (2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาสาย

วชิาชีพของนกัเรียน นกัศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

 1. นกัเรียน นกัศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 

1 มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาสายวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านครูผูส้อนอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านหลกัสูตร ด้านกระบวนการเรียนรู้และ

กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน และดา้น

วดัผลประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 2. นกัเรียน นักศึกษาท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาสายวชิาชีพโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม 

และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 3. นกัเรียน นกัศึกษาท่ีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาสาย

วิชาชีพโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษาท่ีผูป้กครอง

มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้นกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 

และดา้นวดัผลประเมินผล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นหลกัสูตร ดา้น

ครูผูส้อน ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ศิริวรรณ สีบุญ (2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระวิทยายน จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระวิทยายน จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมทั้ง 5 

ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ดา้นบริการ 

ดา้นวชิาการ และดา้นปกครองนกัเรียน ตามลาํดบั 

 2.6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 มูลล์เดิท (Moulden. 2005) ไดท้กการประเมินนโยบายดา้นภาษาในโรงเรียนสองภาษา

เอกชนแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงเปิดระดบัชั้นปีท่ี 1-12 โดยมุ่งพฒันาความสามารถทางดา้นวิชาการและ

ดา้นการใช้ภาษาของผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของภาษาหลกัทั้งสองภาษา คือ ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาองักฤษ 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) การเรียนการสอนแบบสองภาษาตอ้งมีการจดัการดา้นหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 2) 

มีการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาองักฤษมากข้ึน 3) จาํนวนนกัเรียนท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาหลกัตอ้ง

มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 4) ตอ้งพฒันาครูผูส้อนให้มีคุณภาพมากข้ึน 5) ควร

ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนใหเ้อ้ือต่อการพฒันาทั้งดา้นการใชภ้าษาและเน้ือหาวิชาการ 

 โบเยอร์ (Boyer. 2002) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองในด้าน

ความสาํเร็จของโรงเรียนและนกัเรียน ระหวา่งโรงเรียนประถมศึกษาชั้นสูง และมธัยมศึกษาตอนตน้

ของรัฐอลสักา้ พบวา่ผูป้กครองมีความพอใจแตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนในภาคปฏิบติัของนกัเรียน

ในสาขาศิลปะภาษา คณิตศาสตร์ การอ่าน การออกกลางคนั การพกัการเรียน ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เรียนในระดับต่าง ๆ ซ่ึงไม่รวมถึงการเข้าเรียนใหม่ และการรักษาสภาพในระดับมธัยมศึกษา
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ตอนต้น ผูป้กครองมีความพึงพอใจในศิลปะภาษาค่อนข้างมาก ในระดับประถมศึกษาชั้นสูง 

ผูป้กครองมีความพึงพอใจในดา้นศิลปะภาษา และคณิตศาสตร์ค่อนขา้งมาก 

 ไวซ์ (Wiese. 2002) ไดศึ้กษาการดาํเนินการตามนโยบาย โครงการ และการปฏิบติัของครู

ในโรงเรียนสองภาษา โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษาใน

แบบสองภาษาท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทของการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบวา่ 

ครูในโรงเรียน Monte Vista Elementary กาํลงัเผชิญกบัการหาวิธีผสมผสานแนวทางวิธีการจดั

การศึกษาในระบบสองภาษาท่ีมาจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา กบัวธีิการนโยบายของรัฐแคริฟอร์

เนียอนัเน่ืองมาจากนโยบายดา้นสองภาษาของทั้งสองแห่งนั้นขดัแยง้กนั โรงเรียนไดท้าํการสร้าง

โปรแกรมสองภาษาของตนเองภายใตก้ฎหมายการศึกษาของรัฐบาลกลางท่ีส่งเสริมการใชส้องภาษา

ในการเรียนการสอน ในขณะรัฐแคลิฟอร์เนียตามบทบัญญัติข้อท่ี 227 ให้มีการสอนโดยใช้

ภาษาองักฤษอย่างเดียว ทีมงานของโรงเรียนก็ได้รับเอาปรัชญาของการสร้างสมดุลของความ

หลากหลาย และมีความมุ่งมัน่ทาํใหมี้นกัเรียนท่ีมีความหลากหลายมาเรียนในโรงเรียน ในโครงการ

สองภาษาของโรงเรียนน้ีคณะครูไดแ้ยกนกัเรียนออกตามภาษาแม่ของนกัเรียน (Native Language) 

ซ่ึงทาํใหมี้การแยกตามเช้ือชาติและสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมตามมา ในขณะท่ีคณะครูยอมรับ

การแยกนกัเรียนมากข้ึน ก็เกิดปัญหาเม่ือครูสร้างหลกัสูตรดา้นศิลปะภาษาทางสังคมโดยเผชิญกบั

ความตึงเครียดระหวา่งการดาํเนินการโครงการตามอุดมคติกบัสภาพความเป็นจริงของการสอนตาม

หลกัสูตรดงักล่าว ตามความหลากหลายทางภาษาและความสามารถในการอ่านออกเขียนไดข้อง

ผูเ้รียน ในขณะท่ีครูพยายามตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนตามเป้าหมายและการรู้หนงัสือ

พวกเขาเองไดร้้องหานโยบายอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงคาํนึงถึงเป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิ การจดักลุ่ม

นกัเรียน และการสอนการรู้หนงัสือ ผลการศึกษาบ่งบอกวา่ครูนั้นไม่เพียงแต่แค่ปฏิบติัตามนโยบาย

สาํหรับการศึกษาดว้ยโปรแกรมสองภาษาควรถูกพิจารณาเสมือนแสงนาํทางมิใช่เป็นแบบสําเร็จรูป

สําหรับโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีบริบทแตกต่างกนั ท่ีจริงแลว้โปรแกรมการจดัการศึกษาแบบสองภาษา

ควรให้ทุกฝ่ายในสังคมนั้นได้มีส่วนร่วม เช่น ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน นักเรียน ครอบครัว และ

เครือข่ายเขตพื้นท่ีโรงเรียนและชั้นเรียน 

 เลียง (Liang, 2001) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การรับรู้และความพอใจของผูป้กครองเก่ียวกบั

คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัอนุบาล : กรณีศึกษา ผูป้กครองเด็กอนุบาลไตห้วนัในโรงเรียน

อนุบาล พบวา่ การจดัการศึกษาของเด็กอนุบาล รายไดข้องครอบครัว มีอิทธิพลต่อการรับรู้เก่ียวกบั

คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัอนุบาลของผูป้กครองแตกต่างกนั การรับรู้คุณภาพการจดัการศึกษา

ระดบัอนุบาลของผูป้กครองเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และพบว่าส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
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พื้นท่ีว่าง สถานท่ีตั้งและความสะดวก หลกัสูตรและปรัชญาการศึกษาคุณสมบติัของครูและ

ค่าใชจ่้ายเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูป้กครองใชใ้นการเลือกโรงเรียนอนุบาล 

 เซอร์โก ้(Sirko. 2000) ไดศึ้กษาวา่การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ ของ

ผูป้กครองในโรงเรียนไดรั้บตราตั้งจากรัฐ และโรงเรียนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสังกดัของรัฐ ซ่ึงไดต้รวจสอบ

ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีนกัเรียนจาํนวน 7 โรงเรียน ซ่ึงจาํนวน 4 โรงเรียนเป็นของรัฐและอีก 

3 โรงเรียนอยู่นอกสังกดัของรัฐ สํารวจความพึงพอใจในเร่ือง 1. ความเก่ียวกนัของผูป้กครอง 2. 

หลักสูตรของโรงเรียน 3. ครูอาจารย ์4. ระเบียบวินัยของนักเรียน 5. ผูบ้ริหารโรงเรียน 6. การ

ติดต่อส่ือสารของโรงเรียน และระดบัการศึกษาจะเป็นตวัช้ีวดัการเปลือกตดัสินใจให้ลูกไดเ้รียนใน

โรงเรียนของรัฐ ส่วนมากผูป้กครองจะมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ชั้นระดบัมธัยมและการรับนกัเรียน

ของทั้งสองโรงเรียนจะถูกเปรียบเทียบดา้นมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

 จาโรสวชิ (Jarosewich. 2000) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองกบัการให้บริการท่ีดี

ของโรงเรียน พบวา่ความพึงพอใจของผูป้กครอง กบัการให้บริการท่ีดีของโรงเรียนมีอยู ่3 ดา้น คือ 

ผลการเรียน การให้อิสระ และวิธีให้บริการ และพบวา่ความสามารถทางดา้นความเก่งของนกัเรียน 

และวธีิใหบ้ริการ จะแปรเปล่ียนไปในการทาํนายความพึงพอใจของผูป้กครองกบัการให้บริการท่ีดี

ของโรงเรียน 

 จากงานวิจยัดงักล่าว ได้แสดงถึง การบริหารการศึกษาของโรงเรียนท่ีทาํให้เห็นว่า

โรงเรียนจะบริหารเช่นใดจึงจะเกิดคุณภาพไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลเพื่อพฒันาจากบุคคลภายใน 

และบุคคลภายนอกร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองจะมี

ความสําคญัเป็นอย่างมาก ต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโรงเรียนไปสู่มาตรฐานการศึกษาเป็นท่ี

ไวว้างใจของชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น การวิจยัท่ีจะจดัทาํในคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้การศึกษาหา

ความพึงพอใจของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร เพื่อหาขอ้สรุปประกอบกบัทฤษฎีนาํไปพฒันาการบริหารการจดัการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและใหบ้รรลุจุดหมายทางการ 



บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอน

ดาํเนินงานตามลาํดบั ดงัน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร  

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนดุริยางค์ 3 เหล่าทพั ไดแ้ก่ 

โรงเรียนดุริยางคก์องทพับก โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ และโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ ท่ีกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2556 มีนกัเรียนทั้งส้ิน 120 คน 

 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี มี 2 แบบ ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์

และแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ  

 1. แบบสัมภาษณ์  แบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือน้ี

ผูว้จิยัสามารถท่ีจะกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะทาํการศึกษาไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ เป็นการล่วงหนา้ในลกัษณะคาํถาม

แบบปลายเปิด โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในระดบัลึก โดย

แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
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 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ – นามสกุล ระดบัชั้นของ

นกัเรียนในปกครอง  

 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน

ครูผูส้อน ด้านบริการ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

 2. แบบสอบถาม แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

จากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้คาํถามครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการจะ

ศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ และวุฒิ

การศึกษา  

 ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคิดของ เบสทแ์ละคานน์ (Best and Kahn. 1993, p. 244 - 247) 

คือ ใช้วดัระดับความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โดยยดึตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เป็นหลกั ประกอบดว้ย ดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้นบริการ 

ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือดงัน้ี (บุญชุม ศรีสะอาด, 2532, หนา้ 187) 

  5 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

  3 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง 



 64 

  2 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบันอ้ย 

  1 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

(Open – Ended) ซ่ึงใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

 

3.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอื 

 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินงานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 กรณกีารสร้างแบบสัมภาษณ์  

 1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร หนงัสือ ตาํรา บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

และวเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

 2. ประมวลความรู้ท่ีศึกษาเป็นแนวความคิด กาํหนดขอบเขตและกาํหนดเคร่ืองมือเพื่อใช้

ในการศึกษา  

 3. สร้างแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่าง กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบสัมภาษณ์  

 4. นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้ ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอคาํแนะนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ข  

 5. นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีตรวจแกไ้ขแลว้ ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้

 กรณกีารสร้างแบบสอบถาม 

 1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร หนงัสือ ตาํรา บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

และวเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

 2. ประมวลความรู้ท่ีศึกษาเป็นแนวความคิด กาํหนดขอบเขตและกาํหนดเคร่ืองมือเพื่อใช้

ในการศึกษา 

 3. สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยสร้างเคร่ืองมือลกัษณะตรวจสอบรายการและ

ประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางค์ทหารเรือเก่ียวกบัดา้นวิชาการ ด้านครูผูส้อน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ

โรงเรียน ดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง  
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 4. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ นาํไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอคาํแนะนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ข 

 5. นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงและครอบคลุมเชิง

เน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํผลมาวิเคราะห์รายขอ้เพื่อหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruency) (นภาพร 

สิงหทตั, 2547, หนา้ 102) และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เลือกขอ้ท่ีได้

ค่าค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่ง 0.67 – 1.00  

 6. นาํแบบสอบถามและคาํถามปลายเปิดไปทดลองใช ้(Try - Out) กบัผูป้กครองนกัเรียน

ท่ีไม่ใช่โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จาํนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970, p. 

160; อา้งถึงใน พวงรัตน์ มณีรัตน์. 2541, หนา้ 132 - 133) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.960 

 7. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้ และหาความเช่ือมัน่แล้วนาํไปใช้กบักลุ่ม

ตวัอยา่งจริง คือผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ จาํนวน 120 ชุด 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 กรณเีกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  

1. ผูว้จิยัทาํการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 

 2. การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยเจาะจงเลือกสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน

ท่ีเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ชั้นละ 2 คน รวมจาํนวน 12 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก โดย

ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลละเอียดตรงกบั

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้ห้มากท่ีสุด การสัมภาษณ์จะไม่กาํหนดรูปแบบมาตรฐาน (Ustructured 

Interview) ไม่มีการกาํหนดขอ้คาํถามอย่างตายตวั แต่จะกาํหนดไวเ้พียงกรอบหรือประเด็นท่ีจะ

สัมภาษณ์เท่านั้น โดยอาศยักรอบและแนวคิดเป็นปัจจยัสําคญัในการตั้งประเด็นคาํถาม และจะไม่

เรียงลาํดบัคาํถามก่อนหลงัเหมือนท่ีกาํหนดเอาไว ้ คาํถามมีลกัษณะแบบปลายเปิด และหากวา่ใน

ขณะท่ีสัมภาษณ์พบปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาใดก็จะทาํการสัมภาษณ์โดยละเอียด เพื่อให้ได้

คาํตอบอยา่งชดัเจน  

 3. จดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลงในเคร่ืองบนัทึกเสียง และถ่ายภาพท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใชป้ระกอบการศึกษา 
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 4. จากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informants) 

ไปวเิคราะห์เพื่อสรุปผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  

 กรณเีกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 1. นําหนังสือขอความร่วมมือผูป้กครองนักเรียนในการทาํวิทยานิพนธ์จากบัณฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตในการขอความร่วมมือจากผูป้กครองนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งในการใหข้อ้มลูคร้ังน้ี 

 2. ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือจากครูประจาํชั้น ช่วยแจกแบบสอบถาม ให้ผูป้กครอง

นกัเรียนในแต่ละชั้น และส่งคืนผูว้จิยั ภายใน 15 วนั 

 3. เม่ือครบกาํหนด ผูว้ิจยัติดต่อครูประจาํชั้นเพื่อขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ได้

ครบตามจาํนวน 120 ชุด  

 4. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์เพื่อดาํเนินการวเิคราะห์

ขอ้มูล 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น แลว้นาํมา

ดาํเนินการ ดงัน้ี  
 

 กรณแีบบสัมภาษณ์  

 1. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพดูคุยและสัมภาษณ์ผูป้กครอง มาสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นท่ี

กาํหนดไวใ้นขอบเขตดา้นเน้ือหา ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีดาํเนินไปพร้อม ๆ กบั

การเก็บขอ้มูลภาคสนามทาํการบนัทึกขอ้มูลอยา่งละเอียด เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาทุก ๆ ดา้น  

 2. หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล รวบรวมเป็นหมวดหมู่นาํมาจดัระบบ

ระเบียบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด มาตรวจสอบความถูกตอ้งและเก็บขอ้มูลเสริมให้มี

เน้ือหาสมบูรณ์  

 3. นาํขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบและเก็บขอ้มูลเสริมแล้วทั้งหมด มาศึกษาวิเคราะห์ตาม

ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีกาํหนดไว ้เพื่อนาํไปสู่การตีความหมายของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีนยัต่อการบริหาร 

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานครแลว้นาํเสนอในรูปแบบ

ของการเขียนบรรยาย 
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 กรณแีบบสอบถาม 

 ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้นาํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหา

ค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) 

วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการหาความถ่ีและร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผูว้จิยักาํหนดเกณฑ ์ความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยอาศยัแนวคิดของเบสท ์(Best, John 

W.,1986, p. 182) ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร นอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร นอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ นาํมาวเิคราะห์และสรุป 

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใช้วิธีการนาํเสนอผลการศึกษาโดย

นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบเชิงบรรยาย (Descriptive Research) อธิบาย สรุปผลเชิงวิเคราะห์และมี

ภาพประกอบ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี  
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 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ สถิติ ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชห้าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test  



บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร1 2” 1 2ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ วุฒิการศึกษา ระดับชั้ นของนักเรียนในปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) นาํเสนอในรูปของตาราง พร้อมคาํอธิบายประกอบ  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้าน

ครูผูส้อน ด้านบริการ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

นาํเสนอในรูปของตาราง พร้อมคาํอธิบายประกอบ 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 2โดย1 2ใชก้ารทดสอบค่า 

t-test นาํเสนอในรูปของตาราง พร้อมคาํอธิบายประกอบ 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร นาํเสนอขอ้มูลเป็นคาํอธิบาย 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการแปลความหมายของการวเิคราะห์ขอ้มลู ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ ดงัน้ี 

 N แทน จาํนวนประชากรศึกษา 

 X  แทน  ค่าเฉล่ีย 

 S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 p แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธสมมติฐาน 

 t แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที (t – Distribution)  

 *  แทน  ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่4.1  ความถี่และร้อยละปัจจัยส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n  =  120) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 48 40.00 

 หญิง 72 60.00 

อายุ   

 0 – 35 ปี 52 43.33 

 36 ปีข้ึนไป  68 56.67 

วุฒิการศึกษา   

 ปริญญาตรี 85 70.83 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 35 29.17 

รวม 120 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 72 คน  

คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศชาย จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อายุ 36 ปีข้ึนไป จาํนวน 68 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.67 อายุ 0 – 35 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17  
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 5 ด้าน 

 

การบริหารการศึกษา 
X  S.D. ระดับ 

1. ดา้นวชิาการ 4.48 0.29 มาก 

2. ดา้นครูผูส้อน 4.40 0.38 มาก 

3. ดา้นปกครองนกัเรียน 4.25 0.42 มาก 

4. ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 4.27 0.23 มาก 

5. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั

ผูป้กครอง 

4.09 0.17 มาก 

รวม 4.30 0.25 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น  ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.30, S.D. = 0.25) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ( X  = 4.48, S.D. = 0.29) รองลงมา ดา้น

ครูผูส้อน ( X  = 4.40, S.D. = 0.38) ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ( X  = 4.27, S.D. = 0.23) 

ดา้นปกครองนกัเรียน ( X  = 4.25, S.D. = 0.42) และนอ้ยท่ีสุดดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั

ผูป้กครอง ( X  = 4.09, S.D. = 0.17) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ด้านวชิาการ 

 

ด้านวชิาการ X  S.D. ระดับ 

1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลักษณ์ /

จุดเด่น/ตลอดจน แสดงออกถึงคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคข์องโรงเรียน 

4.54 0.65 มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนให้ความสําคัญกับการเรียนการสอน

อยา่งจริงจงั 

4.40 0.73 มาก 

3. หลักสูตรท่ีใช้กับหนังสือเรียนและเอกสาร

ประกอบการเรียนมีความสอดคลอ้งกนั 

4.76 0.43 มากท่ีสุด 

4. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความ

ชดัเจนและสมํ่าเสมอ 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 

5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนท่ี

เป็นประโยชน์แก่นกัเรียน 

4.32 0.79 มาก 

6. ระบบการวดัผลประเมินผลการเรียน 4.34 0.70 มาก 

7. มีการจดัสอนซ่อมเสริมนกัเรียนอยา่งจริงจงั 4.39 0.49 มาก 

8. พฒันาการของนกัเรียนดา้นความรู้ความสามารถ

ทางวชิาการ 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

10. มีการอบรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียน 4.07 0.54 มาก 

รวม 4.48 0.29 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ดา้นวิชาการ ภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.48, S.D.= 0.29) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 

พฒันาการของนกัเรียน ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ( X  = 4.93, S.D.= 0.25) รองลงมา 

หลกัสูตรท่ีใชก้บัหนงัสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมีความสอดคลอ้งกนั ( X  = 4.76, S.D. 

= 0.43) และนอ้ยท่ีสุดมีการอบรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียน ( X  = 4.07, S.D. = 0.54) ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ด้านครูผู้สอน 

 

ด้านครูผู้สอน X  S.D. ระดับ 

1. ครูมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 3.92 0.69 มาก 

2. ครูกวดขันดูแลความประพฤติของนักเรียน

อยา่ง ใกลชิ้ด 

4.59 0.49 มากท่ีสุด 

3. ครูมีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อความเจริญ

งอกงามของนกัเรียน 

3.87 0.55 มาก 

4. ครูให้ความรักและจริงใจต่อนกัเรียนเท่าเทียม

กนั 

4.73 0.44 มากท่ีสุด 

5. สัมพนัธภาพระหว่างครูกบัผูป้กครองเป็นไป

อยา่งดี 

4.78 0.41 มากท่ีสุด 

6. ครูมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู แต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย 

4.92 0.28 มากท่ีสุด 

7. ครูมีจรรยาบรรณในวชิาชีพสูง 4.20 0.40 มาก 

8. ครูมีมารยาท และความประพฤติท่ีดี 4.13 0.53 มาก 

9. ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลาย 3.90 0.63 มาก 

10. ครูมีความสามารถสูง 4.96 0.20 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.38 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ดา้นครูผูส้อน ภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.40, S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ครูมี

ความสามารถสูง ( X  = 4.96, S.D. = 0.20) รองลงมา ครูมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู แต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย ( X  = 4.92, S.D. = 0.28) และนอ้ยท่ีสุด ครูมีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อความ

เจริญงอกงามของนกัเรียน ( X  = 3.87, S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ด้านปกครองนักเรียน 

 

ด้านปกครองนักเรียน X  S.D. ระดับ 

1. นกัเรียนมีระเบียบวนิยัดีอยา่งสมํ่าเสมอ 3.93 0.51 มาก 

2. นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 4.98 0.13 มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนพดูจามีสัมมาคารวะ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนในโรงเรียนมีความรักใคร่สามคัคีและ

ทาํงานร่วมกนัไดดี้ 

3.68 0.52 มาก 

5. นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อการเรียน 4.09 0.66 มาก 

6. นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อครู 4.13 0.53 มาก 

7. นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน 4.17 0.57 มาก 

8. นกัเรียนช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์กลา้แสดงออก 4.07 0.63 มาก 

10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างช่ือเสียงให้แก่

โรงเรียน 

3.93 0.51 มาก 

รวม 4.25 0.42 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ดา้นปกครองนกัเรียน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.25, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ไดแ้ก่ นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ( X  = 4.98, S.D. = 0.13) รองลงมา นกัเรียนช่วยกิจกรรมของ

โรงเรียนเป็นอย่างดี ( X  = 4.80, S.D. = 0.40) และน้อยท่ีสุด นกัเรียนในโรงเรียนมีความรักใคร่

สามคัคีและทาํงานร่วมกนัไดดี้ ( X  = 3.68, S.D.= 0.52) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 

 

ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม X  S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนมีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม 4.92 0.28 มากท่ีสุด 

2. สภาพของอาคารเรียนมีความแข็งแรงมั่นคง

ปลอดภยั 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 

3. โรงเรียนมีพื้นท่ีเพียงพอสาํหรับทาํกิจกรรมต่างๆ 4.04 0.46 มาก 

4. หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ 4.18 0.55 มาก 

5. บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย ร่มร่ืน สวยงาม 

ปลอดภยั 

4.36 0.48 มาก 

6. ห้องเรียนไดม้าตรฐานมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนการสอน 

4.18 0.55 มาก 

7. มีการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดของโรง

อาหารและภาชนะ 

4.18 0.50 มาก 

8. มีการดูแลห้องนํ้ า ห้องสุขาของนักเรียนให้

สะอาดและปลอดภยั 

4.10 0.48 มาก 

9. โรงเรียนมีร้ัวรอบขอบชิด และปลอดภยัดี 4.00 0.00 มาก 

10. มีหอ้งประกอบการเรียน หรือหอ้งกิจกรรมพิเศษ 3.97 0.42 มาก 

รวม 4.27 0.23 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ดา้นอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอ้ม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ โรงเรียนมีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม ( X  = 4.92, S.D.  = 0.28) รองลงมา สภาพของ

อาคารเรียนมีความแข็งแรงมัน่คงปลอดภยั ( X  = 4.80, S.D. = 0.40) และน้อยท่ีสุด มีห้อง

ประกอบการเรียน หรือหอ้งกิจกรรมพิเศษ ( X  = 3.97, S.D. = 0.42) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง 

 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง X  S.D. ระดับ 

1. ครูและผูป้กครองร่วมกนัแกปั้ญหาของนกัเรียน 4.06 0.44 มาก 

2. การประชาสัมพนัธ์ความเคล่ือนไหวและข่าวสาร

ของโรงเรียนเป็นไปดว้ยดีทัว่ถึง และต่อเน่ือง 

4.05 0.53 มาก 

3. ผู ้ปกครองได้มีโอกาสชมผลงานนักเรียนมี

นิทรรศการการแสดงของนกัเรียน 

3.79 0.58 มาก 

4. ผูป้กครองมีความภูมิใจท่ีให้นักเรียนได้เรียน

โรงเรียนแห่งน้ี 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 

5. ผูบ้ริหารและครูยอมรับฟังคาํติชมของผูป้กครอง 3.92 0.40 มาก 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอาํนวยความสะดวกใน

การติดต่อภารกิจต่าง ๆ กบัโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

3.83 0.55 มาก 

7. ครูและนกัเรียนร่วมกิจกรรมสร้างความเขา้ใจอนั

ดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เช่น การแข่งกีฬา 

การพฒันาชุมชน การบริจาคส่ิงของ 

3.71 0.54 มาก 

8. โรงเรียนได้นําความคิดเห็นของผูป้กครองมา

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

3.69 0.72 มาก 

9. โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับหน่วย

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.10 0.48 มาก 

10. โรงเรียนมีแผนงานท่ีจะประชุมครูและผูป้กครอง

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

4.78 0.41 มากท่ีสุด 

รวม 4.09 0.17 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.09, S.D. = 0.17) เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูป้กครองมีความภูมิใจท่ีให้นกัเรียนไดเ้รียนโรงเรียนแห่งน้ี 

( X  = 4.93, S.D. = 0.25) รองลงมา โรงเรียนมีแผนงานท่ีจะประชุมครูและผูป้กครองอยา่งนอ้ยปีละ

คร้ัง ( X  = 4.78, S.D. = 0.41) และน้อยท่ีสุด โรงเรียนได้นาํความคิดเห็นของผูป้กครองมา

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ( X  = 3.69, S.D. = 0.72 ) ตามลาํดบั 

 

ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ต่ีอการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที ่4.8 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จําแนกตามเพศ  

  

เพศ จํานวน X  S.D. t p 

เพศชาย 48 4.33 0.21 1.052 0.295 

เพศหญิง 72 4.28 0.28   

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ t - test พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ไม่แตกต่างกนั ดังนั้น ผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน  
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ตารางที ่4.9 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จําแนกตามอายุ 

  

อายุ จํานวน X  S.D. t p 

0-35 ปี 52 4.31 0.24 0.516 .607 

36 ปีข้ึนไป 68 4.29 0.26   

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอายุมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ t - test พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ไม่แตกต่างกนั ดังนั้น ผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน  

 

ตารางที ่4.10 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา จํานวน X  S.D. t p 

ปริญญาตรี 85 4.31 0.25 0.831 .408 

สูงกวา่ปริญญาตรี 35 4.27 0.25   

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของวุฒิการศึกษามีผลต่อความพึง

พอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร โดยใช ้ t - test พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผลการศึกษาจึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐาน  
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ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

 

 จากการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในส่วนของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัน้ี  

 ด้านวิชาการ ขอ้เสนอแนะ คือ การเรียนการสอนเนน้ภาคปฏิบติัมากเกินไป และควรให้

ความสําคญักบัการเรียนการสอนดา้นวิชาการอ่ืน ๆ ควบคู่กนัไป ควรจดัระบบงานให้พอประมาณ 

และควรเน้นการสอนภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน และควรเพิ่มช่วงเวลาเรียนทางภาควิชาการให้

มากข้ึนกวา่เดิม  

 ด้านครูผู้สอน ขอ้เสนอแนะ คือ ครูผูส้อนควรเป็นครูท่ีตรงกบัสายอาชีพ ควรรับครูจาก

ภายนอกท่ีจบดา้นครูโดยตรง และควรจดัครูผูส้อนให้ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน และควรจ่ายค่าสอน

แก่ครูผูส้อนเพิ่มข้ึนให้เทียบเท่ากบัสถาบนัดนตรีภายนอก เพื่อท่ีครูจะได้ไม่ไปสอนพิเศษนอก

โรงเรียนและสามารถดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งเตม็ที 

 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ขอ้เสนอแนะ คือ โรงเรียนมีสถานท่ี

เรียนคบัแคบ บรรยากาศรอบ ๆ โรงเรียนขาดความร่มร่ืนของตน้ไม ้และไมป้ระดบั ควรปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อรองรับผูป้กครองในกรณีท่ีเขา้มาเยีย่มเด็กนกัเรียน 

 ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ขอ้เสนอแนะ คือ ควรเนน้การสอนดา้นคุณธรรม จริยธรรม

ให้มากข้ึน ควรบงัคบัให้เด็กนักเรียนสวดมนต์และนัง่สมาธิทุกวนั ควรแจง้พฤติกรรมด้านต่าง ๆ 

ของนกัเรียนใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง และควรให้การสอดส่องดูแลให้ปลอดจากเร่ือง

อบายมุขทุกรูปแบบ โดยใชว้ิธีการให้นกัเรียนรุ่นพี่ดูแลควบคุมความประพฤตินกัเรียนรุ่นนอ้ง เพื่อ

ช่วยครูฝ่ายปกครองดูแลนกัเรียนไดท้ัว่ถึงยิง่ข้ึน  

 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการจดักิจกรรม

ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียนให้มากข้ึน เพื่อท่ีผูป้กครองจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดเ้ขา้เยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนทุก

ภาคเรียน และควรให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ร่วมชมจดักิจกรรมนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน

อย่างสมํ่าเสมอสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูป้กครองเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติั

ภารกิจร่วมกนั 
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 จากการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ไดผ้ลการ

สัมภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี  

 “อยากให้มีการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ แก่นักเรียนดุริยางค์ ซ่ึงจะทาํให้มีศักยภาพ

ของหน่วยงานราชการในอนาคต เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติได้”  

(คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 1) 

 “การเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติควรจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ไม่เน้นด้านใดมากจนเกินไป”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 2) 

 “ควรปรับปรุงห้องเรียนดนตรีให้เพียงพอต่อปริมาณนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

ฝึกซ้อมได้อย่างเตม็ท่ี และให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับอาเซียน”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 3) 

 “ควรมีครูฝ่ายปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือฝึกด้านระเบียบวินัยและความ

รับผิดชอบแก่นักเรียนให้มากขึน้ เน่ืองจากเป็นโรงเรียนทหารเรือ”  

  (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 4) 

 “ควรจัดให้มีกิจกรรมระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองในวันสําคัญต่าง ๆ เพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิดย่ิงขึน้”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 5) 

 “อยากให้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป

ในทิศทางเดียวกัน”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 6) 

 “ควรจัดให้มีอาจารย์ท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรีเฉพาะสาขาวิชามาสอนพิเศษแก่

นักเรียนในบางโอกาส เพ่ือสอนเทคนิคพิเศษแก่นักเรียน”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 7) 

 “ควรจัดบรรยากาศรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนให้มีความร่มเย็น มีสถานท่ีพักผ่อนน่ังเล่น

สาํหรับนักเรียนและผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ปกครองมาเย่ียมนักเรียน”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 8) 

 “การเรียนการสอนไม่ควรเน้นภาคปฏิบัติมากเกินไป ควรให้ความใส่ใจด้านวิชาการอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 9) 
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 “โรงเรียนมีสถานท่ีคับแคบ บรรยากาศรอบ ๆ โรงเรียน ไม่ร่มร่ืน โรงเรียนควรมีการ

ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 10) 

 “ควรฝึกความเป็นผู้นาํแก่นักเรียน โดยให้นักเรียนรุ่นพ่ีปกครองนักเรียนรุ่นน้องให้อยู่ใน

ระเบียบวินัย”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 11) 

 “ควรมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนตลอดเวลา และจัดให้มีกิจกรรม

ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง”  

 (คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คนท่ี 12) 

 



บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 1 52) 1 5เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 5และ 3) 1 5เพื่อหาขอ้เสนอแนะของ

ผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นตวัแทนกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใชต้วัแทนชั้นละ 2 

คนต่อ 1 ชั้นปี รวมจาํนวน 12 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสอบถาม คือ ผูป้กครองนักเรียน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 – 6 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้ผูป้กครองนักเรียน 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน ได้กลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 120 คน 3 4สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 3 4ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ สถิติร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชห้าความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test  

 

5.1  สรุปผล 

 การศึกษา “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 36 ปีข้ึนไป วฒิุการศึกษาปริญญาตรี  
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครอง

ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านวิชาการ รองลงมา ด้านครูผูส้อน ด้าน

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นปกครองนกัเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั

ผูป้กครอง ตามลาํดบั  

 1. ดา้นวชิาการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ พฒันาการของนักเรียน ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ รองลงมา หลกัสูตรท่ีใช้กบั

หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมีความสอดคล้องกัน และน้อยท่ีสุด มีการอบรม

จริยธรรมใหก้บันกัเรียน ตามลาํดบั 

 2. ด้านครูผูส้อน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ครูมีความสามารถสูง รองลงมา ครูมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย และน้อยท่ีสุด ครูมีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อความเจริญงอกงามของนักเรียน 

ตามลาํดบั 

 3. ด้านปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รองลงมา นกัเรียนช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเป็น

อยา่งดี และนอ้ยท่ีสุด นกัเรียนในโรงเรียนมีความรักใคร่สามคัคีและทาํงานร่วมกนัไดดี้ ตามลาํดบั 

 4. ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม รองลงมา สภาพของอาคารเรียนมี

ความแข็งแรงมัน่คงปลอดภยั และน้อยท่ีสุด มีห้องประกอบการเรียน หรือห้องกิจกรรมพิเศษ 

ตามลาํดบั 

 5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูป้กครองมีความภูมิใจท่ีใหน้กัเรียนไดเ้รียนโรงเรียน

แห่งน้ี รองลงมา โรงเรียนมีแผนงานท่ีจะประชุมครูและผูป้กครองอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และนอ้ยท่ีสุด 

โรงเรียนไดน้าํความคิดเห็นของผูป้กครองมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ตามลาํดบั 
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 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีมีต่อ

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ดงันั้น 

ผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปรายละเอียดดงัน้ี 

 ด้านวิชาการ ขอ้เสนอแนะ คือ การเรียนการสอนภาคปฏิบติัมากเกินไป ควรเน้นภาค

วชิาการใหม้ากข้ึน และเนน้เนน้การสอนภาษาต่างประเทศ 

 ด้านครูผู้สอน ขอ้เสนอแนะ คือ ควรจดัครูผูส้อนให้ตรงกบัสายอาชีพและจดัหาครูผูส้อน

จากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาสอน 

 ด้านปกครองนักเรียน ขอ้เสนอแนะ คือ ควรเนน้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้การดูแลและ

เขม้งวดเร่ืองอบายมุข 

 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการขยายอาคาร

สถานท่ีเรียนใหก้วา้งข้ึน และปรับปรุงบรรยากาศภายในโรงเรียนใหร่้มร่ืน 

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ขอ้เสนอแนะ คือ ควรเปิดโอกาสให้

ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน และใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสช่วยเหลือกิจกรรม

ในชุมชนดว้ย 

 

5.2  อภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ภาพรวม 5 ดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางคท์หารเรือ ตระหนกั

ถึงความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

รวมถึงมีการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 – 2556 เร่ิมตั้งแต่ได้มีการกาํหนด

วสิัยทศัน์ท่ีมุ่งมัน่พฒันาการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โรงเรียนไดมี้การ

กาํหนดแผนการพฒันา ประกอบดว้ย แผนงานพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน แผนงานพฒันาครูและ

บุคลากร แผนพฒันาหลกัสูตร และแผนพฒันาทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของจันทนี โตพูล (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียน วดัใหม่ผดุงเขต จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนวดัใหม่ผดุงเขต จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวม

และรายดา้นทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้น

วิชาการ ดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน และดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของโรงเรียน อยู่ใน

ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริวรรณ สีบุญ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระวิทยายน จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า 

ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระวิทยายน จงัหวดัขอนแก่น 

โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดลอ้ม ดา้นบริการ ด้านวิชาการ และด้านปกครองนกัเรียน อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณัฐญา พลเสน, อนงค์ อนันตริยเวช และภิเษก จันทร์เอี่ยม (2552) 

ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อ

การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

บุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวิชาการและ

กิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประจงศักดิ์  สถิตน้อย, พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ (2553) ได้

ศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครู และผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีทองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการศึกษา

พบว่า ความพึงพอใจของครูและผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน บา้นศรีทอง 

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงาน

วชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  
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  1.1 15 ดา้นวชิาการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นวชิาการมีค่า34เฉล่ียสูงสุด 3 4ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัด

ประสบการณ์ใหม่ ๆ  ให้กับนักเรียน และได้กาํหนดยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนการสอนท่ี

มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัเพื่อให้บรรลุหลกัสูตรของสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดัการเรียน

การสอนท่ีมีการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี และคุณภาพการศึกษา

ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคก์ารมหาชน) ซ่ึงผลการประเมินระดบัสถานศึกษา อยูใ่นระดบัดีมาก นบัวา่เป็นอีกกระบวนการ

หน่ึงของการพฒันาดา้นวิชาการเพื่อนาํไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะนาํ

ผลการประเมินมาพฒันาสถาบนัใหบ้รรลุปณิธานและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยคาํนึงถึงปรัชญาท่ีวา่ 

“เก่งดนตรี มีวินยั ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลงัแห่งราชนาว”ี ควบคู่ไปกบัวิสัยทศัน์ อนัเป็น

เป้าหมายสูงสุดในการเป็นสถาบนัผลิตนกัดนตรีทหารเรือ ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ

และสากล ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของประจงศักดิ์  สถิตน้อย และ พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ 

(2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครู และผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นศรีทองสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์

เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของครูและผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา

โรงเรียน บา้นศรีทอง สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ทั้ง 4 ดา้น โดย

ดา้นการบริหารงานวชิาการ มีความพงึพอใจสูงสุด 

  1.2 ด้านครูผูส้อน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูผูส้อนโรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือ ซ่ึงเป็นขา้ราชการทหาร เป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบันกัเรียน มีความสง่า

ผา่เผย มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แต่งกายเหมาะสม จึงสามารถกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 

ประกอบกบัครูไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะความรู้อยา่งเช่ียวชาญ เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์

ในการเรียนการสอนทางดา้นการดนตรี ผูป้กครองไดม้องเห็นครูเป็นบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียน 

จึงมีอิทธิพลต่อการพฒันาทุกๆ ดา้นของนกัเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาธุวร 

วงษ์จินดา (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการดาํเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเป็นท่ีศรัทธาและยอมรับของผูป้กครอง และไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ศักดิ์สิทธ์ิ มีทอง (2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาสายสามญัของนกัศึกษานอกโรงเรียนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนในเขตอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
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  1.3 ด้านปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรียน

ดุริยางคท์หารเรือเป็นโรงเรียนประจาํ การปกครองนกัเรียนจึงเปรียบเสมือนการดูแลบุตรหลานของ

ตนเอง และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อฝึกฝนดา้นวนิยัของนกัเรียนในปกครองอยา่งเขม้งวด จึงทาํให้

เด็กท่ีอยู่ในความปกครองของโรงเรียนเป็นเด็กท่ีมีความเรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ

โรงเรียนอยา่งดี อนัจะนาํมาซ่ึงความเช่ือถือการฝากบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาธุวร วงษ์จินดา (2552, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจ

ของผูป้กครองท่ีมีต่อการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลภาคตะวนัออก ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง และ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ซาโมรา (Zamora, 1998, p. 2491) ไดศึ้กษาวิจยักระบวนการแกไ้ข

ปัญหา และการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัปัญหาวินยันกัเรียนรัฐอุสตนั สหรัฐอเมริกา 

ผลการวิจยัพบวา่ การแกปั้ญหาการประพฤติผิดวินยัท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนใชก้นัโดยทัว่ไป คือ ยึดมัน่

ในกฎระเบียบวนิยัและใหค้วามสาํคญัการกระทาํทุกกรณีท่ีผดิวนิยั  

  1.4 ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองจาก โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดสถานท่ีเรียนและ

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน ทั้งในเร่ืองความแข็งแรงปลอดภยั ความ

สะอาดของสภาพแวดลอ้มโดยรอบ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนคือบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ ศักดิ์สิทธ์ิ มีทอง (2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาสายสามญัของนกัศึกษานอกโรงเรียนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนในเขตอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ ผลการศึกษาพบวา่ มีความความพึงพอใจอาํนาจเจริญ ดา้นสถานท่ีจดัการเรียน

การสอน อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชณีย์ บุญพัฒน์ (2552, 

บทคดัยอ่) ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ต่อสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเรืองศรีวิทยา 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูป้กครองนกัเรียนเสนอแนะวา่  ดา้นอาคารสถานท่ีควรมีแหล่ง

เรียนรู้คือ หอ้งสมุดท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน  

  1.5 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจาก โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ผูป้กครองได้

ทราบเป็นระยะเพื่อใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงมีการรายงานผล

การดาํเนินงานในแต่ละปีการศึกษาและมีการจดันิทรรศการให้ผูป้กครองได้รับทราบถึงผลการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นประจาํ และผลท่ีไดก้็เป็นท่ียอมรับของประชาชนไม่วา่จะเป็นการร่วม
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ในกิจกรรมงานแสดงดนตรีในบริเวณใกลเ้คียง เช่น โรงพยาบาลศิริราช เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ บรูซ (Bruce, 1999, p. 602) ไดศึ้กษาวิจยั บทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัชุมชน พบวา่ ความคาดหวงัของโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัชุมชนสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของชุมชนท่ีจะมีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียนสําหรับความคาดหวงัของครูใหญ่โรงเรียน

ประถมนั้นผลการวจิยั พบวา่ ครูใหญ่คาดหวงัท่ีจะให้ผูป้กครองของนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมเก่ียวกบั

กิจการ หรืองานวางแผนของโรงเรียน ให้องคก์ารศาสนาและสถาบนัอ่ืนในสังคมไดห้นัมาให้ความ

สนใจเก่ียวกบัการเรียนรู้การอบรมสั่งสอนเด็กให้มากยิ่งข้ึนให้การทาํงานมีความคาบเก่ียวระหวา่ง

โรงเรียนและชุมชนและตอ้งใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของเด็กดว้ย และสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของบาร์นส์ (Barnes, 1995, p. 315-A) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

ของผูป้กครองนกัเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมกบัการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลว้

ผูป้กครองตอ้งการมีบทบาทท่ีโรงเรียนหรือในชั้นเรียน แมว้า่จริงๆ แลว้การมีส่วนร่วมของพวกเขา

จะไม่เป็นไปตามอุดมคติดงักล่าว และไดพ้บวา่ผูป้กครองยงัมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโรงเรียน การศึกษาคร้ังน้ีให้หลกัฐานเพิ่มเติมว่า บิดามารดาชาวอเมริกนั-อฟัริกนั มีความ

ประสงคท่ี์จะมีสิทธ์ิมีเสียงเก่ียวกบัการเรียนการสอนลูก ๆ ของตน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ศิริวรรณ สีบุญ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนท่าพระวิทยายน จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อ

การจดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระวทิยายน จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบั

มากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง  

 2. ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ และวุฒิการศึกษา แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากผูป้กครองของนกัเรียนทุกเพศ ทุกอาย ุและทุกวุฒิการศึกษา ผูป้กครองทุกคนมีความเขา้ใจ

เร่ืองการจดัการศึกษา มีความสนใจในความเป็นไปจองการบริหารการศึกษาของโรงเรียน และมี

ความคาดหวงัและความมุ่งหวงัท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียน และปรารถนาให้บุตรหลานของตน

ได้รับการศึกษาท่ีดีเหมือนกนั แสดงให้เห็นว่าผูป้กครองนักเรียนทุกคนถึงแมว้่าจะมีปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกนั แต่ก็จะมีแนวทางต่อการบริหารโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ ประจงศักดิ์ สถิตน้อย และ พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความพึง

พอใจของครู และผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นศรีทอง

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองท่ีมีเพศ 
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และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนบ้านศรีทอง ไม่แตกต่างกัน และศักดิ์ สิทธ์ิ มีทอง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 

การศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาสายสามญัของนกัศึกษานอกโรงเรียนศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชนในเขตอาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ จงัหวดัอาํนาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า เพศต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจ ด้านสถานท่ีจดัการเรียนการสอน ด้านครูประจาํศูนยก์ารเรียนชุมชน และด้าน

กระบวนการจดัการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกนั 

 

5.3  ข้อเสนอแนะการวจิัย 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   1. ดา้นวชิาการ ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรเนน้ในหลกัสูตรดา้นวิชาการเก่ียวกบัการใช้

ทกัษะภาษาองักฤษใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการกา้วสู่ประชาคม

อาเซียน 

   2. ดา้นครูผูส้อน ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อความเจริญ

งอกงามของนกัเรียน โดยจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมแก่นกัเรียนท่ีเรียนชา้ 

   3. ดา้นปกครองนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีการกวดขนัดูแลความประพฤติ

ของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะเร่ืองมีความรักใคร่สามคัคีและทาํงานร่วมกนัอยา่งดี 

   4. ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือเป็นโรงเรียน

เฉพาะทางในด้านการดนตรี จึงต้องให้ความสําคญัในด้านการฝึกฝนทกัษะฝีมือทางการดนตรี 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติทางการทางดนตรีหรือห้องกิจกรรมพิเศษ เพื่อใช้

ประกอบการเรียน และฝึกฝนทกัษะในยามวา่งของนกัเรียนไดต้ลอดเวลา 

   5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรนํา

ความคิดเห็นของผูป้กครองมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้ผูป้กครองเกิดความรู้สึกว่ามีส่วน

ร่วมในการบริหารโรงเรียนและการเสนอความคิดเห็นแลว้ไดรั้บความสนใจจากโรงเรียนและให้

การตอบสนองเป็นอยา่งดี 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 

   1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น ครูในโรงเรียน หรือศิษยเ์ก่า

เป็นตน้ เพื่อให้ไดแ้นวทางและความคิดเห็นเก่ียวกบับริหารการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนัและให้การ

ดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนัทั้งโรงเรียน 
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   2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผล

ต่อการบริหารการศึกษา สามารถดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มี

ส่วนร่วมและสนบัสนุนการบริหารการศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

ด้าน ข้อที ่
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ 

คะแนน 

คะแนน 

IOC 
ผลการพจิารณา 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

วชิาการ 1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 6 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 7 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 10 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

ครูผู้สอน 1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 5 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 9 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 10 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

ปกครองฯ 1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 4 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 5 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ด้าน ข้อที ่
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ 

คะแนน 

คะแนน 

IOC 
ผลการพจิารณา 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 9 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

อาคารสถานที ่ 1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

ความสัมพนัธ์ 1 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 2 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 5 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 8 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 

เร่ือง ความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

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

 

ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  และเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

1. เพศ  

   ชาย    หญิง 

2. อาย ุ

   0 – 35 ปี    36 ปีข้ึนไป 

3. วฒิุการศึกษา  

   ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

ตอนที ่2  ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  

 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  และเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

  5 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 

  4 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

  3 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

  2 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

  1 หมายถึง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด 
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การบริหารการศึกษา 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านวชิาการ      

1. การจดัการศึกษาของโรงเรียนมีเอกลกัษณ์/จุดเด่น/ตลอดจน แสดงออกถึง

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียน  

     

2. โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั      

3. หลกัสูตรท่ีใชก้บัหนงัสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนมี ความ

สอดคลอ้งกนั  

     

4. การรายงานผลการเรยีนของนกัเรยีนมคีวามชดัเจนและสมํ่าเสมอ      

5. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน      

6. ระบบการวดัผลประเมินผลการเรียน       

7. มีการจดัสอนซ่อมเสริมนกัเรียนอยา่งจริงจงั      

8. พฒันาการของนกัเรียน ดา้นความรู้ความสามารถทางวชิาการ       

9. นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง      

10. มีการอบรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียน      

ด้านครูผู้สอน      

1. ครูมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี      

2. ครูกวดขนัดูแลความประพฤติของนกัเรียนอยา่ง ใกลชิ้ด      

3. ครูมีความเสียสละและอุทิศตนเพ่ือความเจริญงอกงามของนกัเรียน      

4. ครูใหค้วามรักและจริงใจต่อนกัเรียนเท่าเทียมกนั      

5. สมัพนัธภาพระหวา่งครูกบัผูป้กครองเป็นไปอยา่งดี      

6. ครูมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      

7. ครูมีจรรยาบรรณในวชิาชีพสูง      

8. ครูมีมารยาท และความประพฤติท่ีดี      

9. ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลาย      

10. ครูมีความสามารถสูง       

ด้านปกครองนักเรียน      

1. นกัเรียนมีระเบียบวนิยัดีอยา่งสมํ่าเสมอ      

2. นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย      

3. นกัเรียนพดูจามีสมัมาคารวะ      

4. นกัเรียนในโรงเรียนมีความรักใคร่สามคัคีและทาํงานร่วมกนัไดดี้      

5. นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน      
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การบริหารการศึกษา 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

6. นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อครู      

7. นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน      

8. นกัเรียนช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่งดี      

9. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์กลา้แสดงออก      

10. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน      

ด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม      

1. โรงเรียนมีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม      

2. สภาพของอาคารเรียนมีความแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั      

3. โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอสาํหรับทาํกิจกรรมต่างๆ      

4. หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ      

5. บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภยั      

6. หอ้งเรียนไดม้าตรฐานมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน      

7. มีการรักษาความสะอาดอยา่งเขม้งวดของโรงอาหารและภาชนะ      

8. มีการดูแลหอ้งนํ้ า หอ้งสุขาของนกัเรียนใหส้ะอาดและปลอดภยั      

9. โรงเรียนมีร้ัวรอบขอบชิด และปลอดภยัดี      

10. มีหอ้งประกอบการเรียน หรือหอ้งกิจกรรมพิเศษ      

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง      

1. ครูและผูป้กครองร่วมกนัแกปั้ญหาของนกัเรียน      

2. การประชาสัมพนัธ์ความเคล่ือนไหวและข่าวสารของโรงเรียนเป็นไปดว้ยดี

ทัว่ถึง และต่อเน่ือง 

     

3. ผูป้กครองไดมี้โอกาสชมผลงานนกัเรียน มีนิทรรศการการแสดงของนกัเรียน      

4. ผูป้กครองมีความภูมิใจท่ีใหน้กัเรียนไดเ้รียนโรงเรียนแห่งน้ี      

5. ผูบ้ริหารและครูยอมรับฟังคาํติชมของผูป้กครอง      

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอาํนวยความสะดวกในการติดต่อภารกิจต่างๆ กบั

โรงเรียนเป็นอยา่งดี 

     

7. ครูและนกัเรียนร่วมกิจกรรมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

เช่น การแข่งกีฬา การพฒันาชุมชน การบริจาคส่ิงของ 

     

8. โรงเรียนไดน้าํความคิดเห็นของผูป้กครองมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข      

9. โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง      

10. โรงเรียนมีแผนงานท่ีจะประชุมครูและผูป้กครองอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง      
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ดา้นวชิาการ  

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

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

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

ดา้นครูผูส้อน  

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

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

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

ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของโรงเรียน  

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

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

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

ดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน  

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

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

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

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

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

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

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

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวมรวมข้อมูลในการ Try Out 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ช 

ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability Analysis)  
RELIABILITY    
 

Reliability   

Notes 

Output Created 05-Feb-2014 22:47:50 
Comments   
Input Data C:\Users\Administrator\Documents\101 คํานวณ 

SPSS17\2557 วนัิย 120 sets 
ai120set.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 30 
Matrix Input   

Missing 
Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
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Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 g1 g2 g3 
g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 
h10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 
j10 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 0:00:00.000 

Elapsed Time 0:00:00.016 

     

Scale: ALL VARIABLES    
    

Case Processing Summary 

    N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics   

Cronbach's Alpha N of Items 
  

.960 50   
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ภาคผนวก ซ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายนาม34ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

 
 

1. คุณจุไรรัตน ์ ชนะพาล เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 1 

2. คุณฐิดารัตน์  ไชยวริะยะวฒิุ เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 1 

3. คุณชานนั  กาํคู ้ เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 2 

4. คุณศิริพร  งามปลัง่ เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 2 

5. คุณฐิตภคัสิญา  บุญจนัทร์ เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 3 

6. คุณปุณณภา  รัฐประสาท เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 3 

7. คุณปทิตตา  ช่างนอ้ย เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 4 

8. คุณพงศกร  วรรณกรรม เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 4 

9. คุณสุกญัญา  อ่องเอ่ียม เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 5 

10. คุณลาํเจียก  วงษไ์ทย เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 5 

11. คุณนิคม  ดีแจ่ม เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 6 

12. คุณสมยศ  กรพิพฒัน์  เครือข่ายผูป้กครองชั้นปีท่ี 6 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 

 

เร่ือง ความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

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

คําช้ีแจง  โปรดตอบคาํถามท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ช่ือ.............................................................นามสกุล.......................................................... 

 ระดบัชั้นของนกัเรียนในปกครอง..................................................................................... 

ตอนที ่2  ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา  

ดา้นวชิาการ  

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

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

ดา้นครูผูส้อน  

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

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

ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของโรงเรียน  

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

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

ดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน  

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

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

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

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

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

ตอนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

 

 
 

สัมภาษณ์ คุณพงศกร วรรณกรรม ตวัแทนผูป้กครองชั้นปีท่ี 4 

 

 
 

สัมภาษณ์ คุณฐิดารัตน์ ไชยวิระยะวฒิุ  ตวัแทนผูป้กครองชั้นปีท่ี 1 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 

 

ช่ือ – นามสกุล  : จ่าเอกปธิกร  วงษาหลา้  

วนั เดือน ปี เกิด : 11 ธนัวาคม 2516 

สถานท่ีเกิด :  จงัหวดัอุบลราชธานี 

    

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั :  62/149 หมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ 

   นนทบุรี  11140 

    

ตาํแหน่งและประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั  : ดุริยางคท์หารเรือ หมวดขบัร้องและการแสดง 

    

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2551 : ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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