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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ปกครองนักเรียน 
จํานวนทั้งสิ้น 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ F- test  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหาร 
งานทั่วไป และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ 
และจําแนกตามรายได้/เดือนพบว่าโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. แนวทางแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนใน โดยจําแนกตามองค์ประกอบ
ความพึงพอใจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไปได้ดังน้ี 



ข 
 

  1. ด้านวิชาการผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ที่ต้องการให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ อย่างไรก็ตาม ครูควรนําการสอนโดยการใช้โครงงานมา
ใช้บ้าง  

  2. ด้านงบประมาณ สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนจัดสรรงบประมาณที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและนํางบประมาณมาในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนต่างๆ อุปกรณ์กีฬาและ
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน 

  3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าผู้สัมภาษณ์มีความประทับใจในความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษา มีสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ประพฤติตนดีและใช้คําพูดที่ไพเพราะต่อนักเรียน
และผู้ปกครอง 

  4.  ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความต้องการรับรู้ข่าวสารทาง
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ รับรู้ผลเกรด พฤติกรรมของนักเรียน และมีการเผยแพร่ประชาสัมภาษณ์
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น และมุ่งพัฒนาไปด้านการเรียนการสอนเช่นภาษาอังกฤษ ด้านกีฬา 
ดนตรี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
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The purpose of this research was to 1) study the satisfaction of parents 

toward educational administration in Nakornhong Quality Group, under the office of 
Loei Educational Service Area 1 2) To compare the satisfaction of parents toward 
educational administration in Nakornhong Quality Group, under the office of Loei 
Educational Service Area 1 classified by educational background, occupation, income 
classified by education background, occupation, income/month. The sample was 
320, The research instrument was a questionnaire consisting of general information of 
the respondents. Using the program (SPSS) The basic statistical analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test (One-way ANOVA) 

The results of the study were as follows :- 
1. The level of satisfaction of Parents toward, and the overall is at a high 

level. To consider in each individual aspect found the academic administration at the 
high level the next was the general management and the least significant aspect was 
budget management. 

2. Comparison of satisfaction of Parents toward classified by educational 
background, occupation and income / month found that all four aspects were not 
statistically significantly different at 0.05. 

3. The guidelines for supporting the parents’ satisfaction toward the basic 
educational administration in Nakornhong Quality Group, under the office of Loei 
Educational Service Area 1 were found as follow: 

 1. Academic aspects, almost interviewees were impressed in teacher’s 
teaching management to students are able to read and write, however; the project - 
based learning should be applied. 
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 2. Budget aspects, almost interviewees want to bring the budgets to the 
student’s benefits such as buying educational media and sports equipment and 
giving a scholarship for the poor students. 

 3. Personnel aspects, almost interviewees are impressed in teacher’s 
ability and knowledge, teachers are friendly to the community, good behavior and 
use a nice word to the students and parents 

 4. General administration aspects, almost interviewees want to know 
information from the school website, want to student’s grade and behavior. The 
school should show their held activities and developed more teaching process such 
as English, sports and music. Students are readable and writeable. 
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ประกาศคุณปูการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ให้คํา 
ปรึกษา และช่วยเหลือแนะนําตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดีย่ิงจากอาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพลอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ที่ให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมอร สดเอ่ียม ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  ดร.พิทยา แสงสว่าง และ ดร.ศุภชัย จั่นปุ่ม 
ที่กรุณาได้ตรวจสอบ ให้คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุง การทําเครื่องมือการวิจัยให้มีความสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยซึ่งมีส่วนสําคัญที่ทํา
ให้การทําวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอนผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของแต่ละ
ท่านเป็นอย่างย่ิง ที่ให้การช่วยเหลือในการทํางานต้ังแต่เริ่มต้น และขอขอบคุณผู้อํานวยการ รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่อํานวยความสะดวก 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 

ขอบคุณคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ให้ความรู้  
ขอขอบคุณ ที่ให้โอกาสและช่วยให้คําแนะนําในการศึกษา 

คุณงามความดีประโยชน์อันพึงเกิดจากงานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ความกตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดา ของข้าพเจ้า ผู้ให้กําเนิดและให้ทุกสิ่งทุกอย่าง และขอน้อมถวาย
บูชาแด่พระรัตนตรัย คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณ  และเพ่ือนๆ ที่ได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน 
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สําคัญย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นกําลังใจ
ตลอดเวลาในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีแก่ผู้วิจัยตลอดมาจนสําเร็จการศึกษาในที่สุด  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในมาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข 
และมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง (สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553, หน้า 3) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีการกําหนดสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียน มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี ความสมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวม 
ทั้งทัศนคติที่จําเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้เต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558, หน้า 2) ทั้งน้ีควรมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย 
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชนและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 11) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2569) ช้ีให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งของสถานบันทางสังคม ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและการดําเนินยุทธศาสตร์ การพัฒนาท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่กระแสการ
เปลี่ยนแปลงจะรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบกับการพัฒนาประเทศและวิถี การดํารงชีวิตของประชาชน
ในวงกว้าง ควรพิจารณานําจุดแข็งของสังคมไทยในอดีต ตลอดจน จุดเด่นของการดําเนินยุทธศาสตร์ 
ในอดีตมาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้ประเทศพัฒนาได้อย่างก้าวหน้า และมั่นคงต่อไปในอนาคต ประเทศไทย
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติ ให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น เป็นแบบอย่างในการดําเนิน 
ชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาล ปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการดํารงชีวิตบนทางสาย 
กลางและความพอเพียง รวมถึงทรง ให้ความสําคัญกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรใน 
ทุกด้าน สังคมไทยมีค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ความเป็นไทยได้ถูกสะท้อนอยู่ในวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเก่ียวโยงกับสภาพสังคมของประเทศ วัฒนธรรมไทย 
ที่ดีงามสามารถ ยึดโยงคนไทยให้เป็นเอกภาพ ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสํานึกและ 
อัตลักษณ์ให้กับ บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเง้าของตนเอง ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ ชุมชนเป็น
หน่วยที่สําคัญ ที่สุดของประเทศ วิถีชุมชนที่พ่ึงพิงและอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ชุมชนเข้มแข็ง คนใน
ชุมชน พ่ึงตนเองได้ ต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชนจะเป็นพลังหลักในการพัฒนารากฐาน 
ของประเทศให้มั่นคง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 
14-15) 

ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า 
หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับความสําเร็จ ตามความมุ่งหมาย (Goals) ความต้อง 
การ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman, 1999) ความพึงพอใจ หมายถึงพอใจ ขอบใจ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 775) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขหรือความพอใจ
เมื่อได้รับความสําเร็จหรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, 1987) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อ
ประสบความสําเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ (Homb, 2000) โดยสรุป
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจและมีความสุขที่ความต้องการหรือเป้าหมาย ที่ต้ังใจไว้
บรรลุผลหรือสมหวังน่ันเอง สําหรับผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ก็ย่อม จะมีความต้องการหรือความ
คาดหวังว่า การบริหารโรงเรียนจะทําให้นักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาเรียนน้ัน ได้ความรู้และความ 
สามารถหรือได้ผลการเรียนดีขึ้นน่ันเอง ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจหรือ
ผลการสอบ (เสาวภาคย์, 2558, หน้า 11-12)  
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ผู้ปกครองเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึง เพราะสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเด็ก คือ 
บ้านและโรงเรียน ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรียน เมื่อได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนเป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครองเด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาในทุก ๆ 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังน้ัน ผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุน ส่งเสริมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้การดําเนินงานและ
เสนอแนวทางในการจัดการศึกษา เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของผู้ปกครองต่าง
ก็มุ่งที่จะพัฒนาเด็กเป็นสําคัญ กล่าวได้ว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเด็ก คือ บ้านและโรงเรียน ผู้ปกครอง
และครูเปรียบเสมือนผู้นําของเด็ก หากต่างคนต่างนํากันไป คนละทิศละทางจะเป็นเส้นขนานสองเส้นที่
ไม่พบกัน ดังน้ัน ผู้ปกครองและครูจะต้องจับมือกัน ปรึกษาหารือกัน รับทราบปัญหาของกันและกัน
และหาทางร่วมมือกันทําให้เด็กได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามแนวทางที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม (ผุสดี แสงหล่อ, 2555, หน้า 2) 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด การปฏิบัติงานของโรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะของผู้เรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีปัจจัยในการบริหารที่เป็นตัวสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป นอกจากน้ี
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ 12 ด้าน คือ กําหนดนโยบายและแผน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปี 
ให้ความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตร กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน สนับสนุนให้เด็กในเขต
บริการได้รับการศึกษา พิทักษ์สิทธิเด็ก และพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการบริหาร ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน แต่งต้ังที่ปรึกษาและหรือ
คณะอนุกรรมการ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย และยังได้เชิญผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรพิเศษ
ให้ความรู้กับเด็กอีกด้วย (ผ่องพักตร์ สุดสวาท, 2554, หน้า 2) 

จากข้อมูลจํานวนนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า
โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตชุมชนเมืองมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น แต่โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตชนบทซึ่งจัด
การศึกษาในระดับช่วงช้ันเดียวกันมีจํานวนนักเรียนลดลง และจากการรายงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระบุว่าโรงเรียนขนาดเล็กซึ่ง
ต้ังอยู่ในเขตชนบทเกณฑ์เด็กในเขตบริการของโรงเรียนไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากผู้ปกครองส่ง
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บุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนอ่ืนนอกเขตบริการ เน่ืองจากโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตชุมชนเมือง
ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความพร้อมในการบริหารจัดการทั้ง คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์จึงทําให้เอ้ืออํานวยต่อการบริหารจัดการมากกว่าโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตชนบทซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความขาดแคลนและบริหารจัดการยุ่งยากกว่าเน่ืองจากไม่มีความหลากหลายใน
ด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งได้รับการจัด 
สรรงบประมาณน้อยเน่ืองจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณยังใช้อัตราส่วนของนักเรียนต่อรายหัวอยู่จึง
ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตร-หลานเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งต้ังอยู่ในเขตเมืองและโรงเรียน
เอกชนเพ่ิมขึ้น (อภิวัฒน์ มาดี, 2551, หน้า 131-135) 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 และจัดรูปแบบการบริหาร 
งานสถานศึกษา โดยยึดแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพนครหงส์ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและ
ชุมชนเป็นอย่างดี ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก แต่ในช่วงระยะหลังน้ีจํานวน
นักเรียนมีแนวโน้มลดลง คือ ปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียน 2,210 คน ปีการศึกษา 2559 มี
จํานวน 2,138 คน จํานวนนักเรียนลดลงจํานวน 72 คน (สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษา
นครหงส์, 2559)  

จากสาเหตุดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือจะได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข วางแผนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนตรงกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ /เดือน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลยเขต 1 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
1 แตกต่างกัน  

1.3.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
แตกต่างกัน 

1.3.3 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
1 แตกต่างกัน 

 
1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้ วิจัยมุ่งศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยผู้วิจัยได้นํากรอบของ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (2553, หน้า 14) ได้กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารงาน 4 
ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงาน
บุคคล 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป เป็นตัวแปรตาม มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดัง
รายละเอียดในแผนภูมิที่ 1.1 
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ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํางานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2553, หน้า 14) ได้กําหนด 
ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารงาน 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป  

1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป 
 

วุฒิการศึกษา  
1. ประถมศึกษา   
2. สูงกว่าประถมศึกษา   
อาชีพ 
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
3. เกษตรกรรม/รับจ้าง  
4. อ่ืน ๆ  
รายได้/เดือน 
1. น้อยกว่า 5,000 บาท 
2. 5,001-10,000 บาท 
3. 10,001-1,5000 บาท 
4. มากกว่า 1,5000 บาทข้ึนไป 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่ม
คุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
การบริหารงาน ใน 4 ด้าน คือ 

 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
3. ด้านการบริหารงานบุคลากร  
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
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   1.5.2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
เลย เขต 1 จํานวน 1,901 คน  

   1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1, 2559) จํานวน 15 โรงเรียน มี
จํานวนผู้ปกครองนักเรียน 1,901 คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ี และ 
มอร์แกน (Krejcie and Mogan, 1979, p. 608 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) และสุ่ม
แบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 320 คน 
แล้วทําการสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก ดังน้ี 

1.5.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ใน 4 ด้าน 
ดังน้ี  

   1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
    2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
   3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
    4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  
1.5.4 ขอบเขตระยะเวลา 
ผู้วิจัยดําเนินการระหว่าง เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1.6.1 เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบายเก่ียวกับ 
การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน  

1.6.2 ส่งเสริมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้สอดคล้อง
กับสภาพความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 

1.6.3 เป็นข้อสนเทศให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการดําเนินงานต่าง ๆ ของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา เป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข มีความเจริญในทุกด้าน วัดได้โดยการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง ใน 4 
ด้าน คือ 

ด้านการบริหารวิชาการ หมายถึง ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน ด้วย
หน้าที่หลักของโรงเรียนคือการส่งเสริมและมุ่งเน้นงานวิชาการ โดยมีภารกิจเก่ียวกับ การพัฒนาหลัก 
สูตรท้องถิ่น การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ,มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งให้เด็ก
คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การสอนภาษา 
ต่างประเทศ การสอนวิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีการ
วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวทาง 
การศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

ด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานเกี่ยวกับ
งบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา งานแผนงานและนโยบายการบริหารงาน
การเงิน และการบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานต่าง ๆ เก่ียวกับการ
วางแผนปฏิบัติราชการการรักษาวินัย การพัฒนาบุคลากร อัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่ง การสรร
หาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งต้ังและการเสริมสร้างประสิทธิภาพในงาน  

ด้านการบริหารงานท่ัวไป หมายถึง ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการ 
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและงานส่งเสริมประชาธิปไตย และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา งานดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
งานบริการสาธารณะและงานประสานความร่วมมือกับชุมชน 

บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ ที่ปฏิบัติงานในสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ 

ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการจัดการอบรมเล้ียงดู
เอาใจใส่นักเรียนที่บ้านอาจเป็นบิดา มารดาหรือเครือญาติของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาของสถาน 
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ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ในงานวิจัยน้ีกําหนดนักเรียน 1 คนต่อผู้ปกครอง
นักเรียน 1 คน 

วุฒิการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาระดับสูงสุดของผู้ปกครองนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 

1. ระดับประถมศึกษา หมายถึง ผู้ปกครองที่จบการศึกษาไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีที่ 7 
(หลักสูตร พ.ศ. 2503) หรือช้ันประถมศึกษาปีที่ ปีที่ 6 (หลักสูตร พ.ศ. 2521) 

2. ระดับสูงกว่าประถมศึกษา หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาต้ังแต่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาเป็นต้นไป (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6) อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มัธยมศึกษาเป็นต้นไป  

อาชีพ หมายถึง งานอันก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง ซึ่งในการวิจัยในครั้งน้ีได้
กําหนดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ราชการ
ของรัฐหรือหน่วยงานธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ หรือบริษัทและ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุน ร่วมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50  

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพเป็น เจ้าของกิจการ
เช่น ธุรกิจในรูปของบริษัทหรือห้างร้าน อุตสาหกรรม ร้านอาหาร ร้านขายของชําร้านขายของที่ระลึก 
อู่ซ่อมรถ พ่อค้า แม่ค้า  

เกษตรกรรม/ รับจ้าง หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้ส่วนใหญ่ จากการประกอบ
อาชีพปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทําไร่ทํานา ทําสวนผลไม้ ทําสวนยางพารา ทําสวนกล้วย ทําไร่ข้าวโพด หรือ
ผู้ปกครองนักเรียนที่รับจ้างเป็นลูกจ้างตามสวนผลไม้ สวนยางพารา และเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาห- 
กรรมอ่ืน  

อาชีพอ่ืน ๆ หมายถึงผู้ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอาชีพ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้าง  

รายได้ หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ น้อยกว่า 5,000 
บาท 5,001-10,000 บาท 10,001-1,5000 บาท และ มากกว่า 1,5000 ขึ้นไป 

กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่ต้ังขึ้นตามประกาศของสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ต้ังอยู่ในตําบลปากชม ตําบลห้วยพิชัย และตําบลหาดคัมภีร์ 
อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวน 15 โรงเรียน 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุ่มคุณภาพการศึกษานคร
หงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ควบคุมดูแล สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งต้ังอยู่ในเขต อําเภอเมืองเลย อําเภอท่าลี่ อําเภอเชียง
คาน อําเภอนาด้วง อําเภอปากชม จังหวัดเลย 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่ม
คุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยเก่ียวข้องตามลําดับ ดังน้ี 

2.1 หลักการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 2.1.2 ความสําคัญของการบริหาร 
 2.1.3 กระบวนการการบริหารงาน 
 2.1.4 ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
2.2 หลักการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.2.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 2.2.3 การวัดความพึงพอใจ 
 2.2.4 องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 2.2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
2.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษา 
 2.3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 2.3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
 2.3.3 ด้านการบริหารงานบุคลากร  
 2.3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
2.4 บริบทของสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ 
2.5 ตัวแปรทีเก่ียวข้องกับงานวิจัย  
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
คําว่า “การบริหาร” (Administration) เป็นคํานามที่แสดงออกถึงการกระทําหรือการ

ปฏิบัติราชการบางอย่างหรือที่เรียกว่าบริหารน้ันเป็นหน้าที่ของนักบริหาร ความหมาย ของการบริหาร
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ก็เช่นเดียวกันกับคําต่าง ๆ ในสังคมศาสตร์จํานวนมากท่ีไม่ได้มีคํานิยาม ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
(สุพจน์ บุญวิเศษ, 2542, หน้า 5 อ้างใน เอกวิทย์ มณีธร, 2552 หน้า 2-3) ในทางทฤษฎีมีผู้ให้
ความหมายของคําว่า “การบริหาร” ไว้ต่างกัน บางท่านถือว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม 
(Social process) ที่ผู้บริหารจะต้องดําเนินงานให้สอดคล้อง กับความต้องการของสมาชิกในสังคม 
บางท่านถือว่าการบริหารเป็นกระบวนการแก้ปัญหา อย่างหน่ึง การมองการบริหารในแง่น้ีเป็นการ
กระทํามากกว่าที่จะแสดงให้เห็นความหมายของการบริหาร ดังน้ี  

ฟิฟเนอร์ (Pfiffner, 1976, p. 3) เห็นว่าการบริหาร คือ การจัดการดําเนินการใช้ทรัพยากร 
มนุษย์ และวัสดุเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ไซมอน (Simon, 1976, p. 3) ได้ให้คํานิยามการบริหารไว้ว่า คือ การทํางานระหว่างคน 2 
คนขึ้นไป และทํางานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมงานจะต้องมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติ ในการทํางานที่
สอดคล้องกัน 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2551, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริหาร ไว้ว่าการบริหาร 
หมายถึง การกระทําต่าง ๆ ที่มีผู้กระทําต้ังแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันทําเพ่ือให้ เกิดผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้กระบวนการทําอย่างมีระเบียบ ทรัพยากร และเทคนิค ต่าง ๆ ที่เหมาะสม  

นันทิยา ศรีหลิ่ง (2553, หน้า 5-16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวน 
การวางแผนภายในองค์กร โดยอาศัยผู้นํา หรือผู้บริหารในการใช้ทักษะเป็นผู้นํา ในด้านต่าง ๆ และ
ส่งเสริมให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหน่ึงที่บุคคลในองค์กรร่วมกันวางไว้ และได้ให้ความหมาย การบริหารการศึกษาไว้ว่า การ
บริหารการศึกษา หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี 
ต่อการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยอาศัยทักษะความรู้ ความสามารถและการผูกสัมพันธ์กับ 
ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่และงบประมาณ 
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการการดําเนินงานด้านการจัด การศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาอันจะเกิดแก่ผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ ดําเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) กาจัดองค์กร (Organizing) การช้ีนํา (leading) และการควบคุมองค์กร (Con-
trolling)  

ศิริ ถืออาสนา (2557, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นกิจกรรมของกลุ่ม 
ต้ังแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันจัดการทรัพยากร ที่เหมาะสมเพ่ือได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์จัดการกระบวนการบริหารหรือหน้าที่การบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Plan-
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ning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคณะทํางาน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารงาน หมายถึง การทํางานอย่างใด อย่าง
หน่ึงที่มีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือความสําเร็จร่วมกัน โดยยึดหลักประหยัดและ ประสิทธิภาพ เพ่ือ 
ให้การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศชาติ โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ กลุ่มบุคคลทุน 
ทรัพยากร และกระบวนการทํางาน ซึ่งรวมถึง การบริหารราชการ และการบริหารธุรกิจด้วย โดยผ่าน
หน้าที่หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้นําและ การควบคุม ให้การทํางานบรรลุจุด 
ประสงค์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.1.2 ความสําคัญของการบริหาร 
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2541, หน้า 8) กล่าวว่า การบริหารเป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร

ที่ต้องกําหนดแบบแผน วิธีและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบริหาร
งานไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารท่ีดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานได้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้การบริหารงานน้ันจะต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะการดําเนินการต่าง ๆ มิใช่เพียงแต่กิจกรมที่ผู้บริหารจะกระทําเพียง
ลําพังคนเดียว แต่ยังมีเพ่ือนร่วมงานอีก หลายคนที่มีส่วนทําให้งานน้ันประสบความสําเร็จผู้ช่วยงานแต่
ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสติปัญญาความสามารถความถนัดและความต้องการท่ีไม่เหมือนกัน 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะนําเทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

สมพงษ์ เกษมสิน (2526, หน้า 11-15) ความสําคัญของการบริหารที่ดีที่จะก่อให้เกิดในสิ่ง
ต่อไปน้ี 

1. คุณค่าในด้านการประหยัด การบริหารจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน เงิน 
เวลา วัสดุอุปกรณ์ ได้อย่างประหยัด การสิ้นเปลืองสูญเปล่ามีน้อย แต่ได้ประโยชน์สูงสุด 

2. คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ การบริหารจะช่วยทําให้การทํางานเกิดผลงานที่คุ้มค่ากับ
การลงทุนหรือทรัพยากรท่ีใช้ไป ก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับตามความปรารถนาในงาน
น้ันด้วย 

3. คุณค่าในด้านประสิทธิผล การบริหารงานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน ซึ่งหมายถึง
การทํางานที่สําเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือคาดหมายไว้เป็นหลัก 

4. คุณค่าในด้านความเป็นธรรม การบริหารเป็นการดําเนินงานด้วยความเป็นธรรมอย่างทั่ว
หน้าและทั่วถึง ปราศจากการเลือกที่รกมักที่ชัง โดยไม่ได้เลือกแบ่งแยก วรรณะ เช้ือชาติและศาสนา 
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5. คุณค่าในความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียม การกระทําโดย
ชอบย่อมก่อให้เกิดความมีเกียรติ เกิดความม่ันคง ก้าวหน้า เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ  

 
2.1.3. กระบวนการการบริหารงาน 
พัชรี โภคสวัสด์ิ (2550, หน้า บทความ) การบริหาร ประกอบกันขึ้นเป็นกระบวนการที่

สําคัญ 5 อย่าง ดังน้ี 
1. การวางแผน คือ การศึกษาอนาคตและความต้องการแล้ววางแนวทางการปฏิบัติไว้

ล่วงหน้า 
2. การจัดการองค์การ คือ การจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็นแผนก เป็นฝ่าย หรือเป็นกลุ่ม

ลักษณะของงาน และการแบ่งงานกันทํา 
3. การจัดคนเข้าทํางาน คือ การจัดตัวบุคคลเป็นการบริหารงานด้านบุคลากรอันได้แก่ การ

จัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคคล การสร้างบรรยากาศที่ดี การประเมินผลการทํางาน และ
การให้พ้นจากงาน 

4. การอํานวยการสั่งการ คือ การบังคับบัญชาสั่งการให้คนงานทํางานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามลําดับช้ัน 

5. การควบคุม คือ การควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่วางไว้หรือตาม
แผนที่วางไว้ เพ่ือให้งานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว หน้าที่ในการบริหารเป็นของผู้บริหารทุก
ระดับช้ัน  

Luther Gulick ให้ความสําคัญของการควบคุม การสั่งการ การประสานงาน จะต้องสร้าง
ขอบข่ายกาควบคุม (Span of control) ให้มีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ เช่น
จํานวนคนที่เป็นหัวหน้า จํานวนคนที่เป็นลูกน้อง ความสามารถเฉพาะตัวของหัวหน้า ลักษณะเฉพาะ
ของงานที่ทํา และเสถียรภาพขององค์การ อีกสิ่งหน่ึงที่ต้องคํานึงถึงในการบริหารจัดการองค์กรคือ
เอกภาพการควบคุม (Unity of command) องค์การที่ดีต้องสามารถสร้างโครงสร้างอํานาจภายใน
องค์การในลักษณะที่มีหัวหน้าฝ่ายบริหารควบคุมและประสานงานต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว องค์การเกิด
ขึ้นมา เพราะมนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันได้ช่วยกันแบ่งงานกันทําตามความชํานาญพิเศษของแต่ละคนซึ่ง
เป็นการประหยัดเวลาและแรงงานในการทํางานอย่างย่ิง เมื่อสังคมขยายตัวขึ้นลักษณะการแบ่งงาน
กันทําจะสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นจนในท่ีสุดจําเป็นต้องสร้างกลไกหรือโครงสร้างบางประการเพ่ือผูกโยง
ประสานหน่วยงานแต่ละหน่วย (Work unit) เข้าด้วยกัน ดังน้ันหัวใจทฤษฎีเก่ียวกับองค์การจึงเป็น
เรื่องของความพยายามจัดโครงสร้าง การประสานงานระหว่างหน่วยทํางานย่อยให้มีประสิทธิภาพ 
หลักในการประสานงานหน่วยทํางานย่อยมีอยู่สองวิธีที่ต้องใช้ควบคู่กันไป คือ วิธีแรกเรียกว่า การ
ประสานงานโดยการสร้างกลไกในความควบคุมภายในองค์การ หมายถึงการจัดต้ังโครงสร้างอํานาจ 
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(Structure of authority) ซึ่งประกอบด้วยสายการบังคับบัญชาระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเป็น
ลําดับช้ัน เช่ือมโยงจากยอดถึงฐานของโครงสร้างอํานาจ โดยให้คนในแต่ละขั้นของโครงสร้างดังกล่าว
แบ่งงานกันทําเป็นหน่วยงาน วิธีที่สอง เรียกว่า การประสานงานโดยการผูกมัดทางใจ ทําให้คนที่มา
ร่วมกันทํางานมีพลังจิตต้ังใจประกอบการงานเต็มความสามารถและทําด้วยความกระตือรือร้น 
บรรยากาศในการทํางานดังกล่าวจะสร้างขึ้นมาได้ต้องอาศัยความสามารถของผู้นํา (Leadership) 
กิจกรรม 7 ประการมีดังน้ี  

P คือการวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดเป้าหมายขององค์การว่าควรทํางาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อะไร และจะดําเนินการอย่างไร 

O คือการจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดต้ังโครงสร้างอํานาจอย่างเป็นทางการ
ภายในองค์การเพ่ือประสานงานหน่วยทํางานย่อยต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 

D คือการสั่งการ (Directing) หมายถึง การท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องตัดสินใจอยู่
ตลอดเวลาโดยพยายามนําเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นคําสั่งและคําแนะนํานอกจากน้ี ยัง
หมายถึงการที่หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําขององค์การ 

S คือการบรรจุ (Staffing) หมายถึง หน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลเพ่ือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
และจัดเตรียมบรรยากาศในการทํางานที่ดีไว้ 

CO คือการประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หน้าที่สําคัญต่าง ๆ ในการประสาน
ส่วนต่าง ๆ ของงานให้เข้าด้วยกันอย่างดี  

R คือการรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในองค์การให้
ทุกฝ่ายทราบ ทั้งน้ีอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การวิจัยและการตรวจสอบ 

B คือการงบประมาณ (Budgeting) หมายถึงหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวของกับงบประมาณในรูป
ของการวางแผนและการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 

2.1.4 ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุสําเร็จตาม

เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นักวิชาการและนักบริหารได้
เสนอความเห็นเก่ียวกับความหมายของคําว่า การบริหาร หลายประการดังน้ี 

จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 147) ได้กล่าวโดยสรุปว่า งานบริหารสถานศึกษานั้นไม่
ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและงานที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ
ย่อมต้องมีงานทุกอย่างที่เหมาะสมกันทั้งสิ้น โดยถือว่างานวิชาการเป็นหลัก เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณภาพของผู้เรียนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่วนงานอ่ืน ๆ น้ันถือเป็นงาน ที่มีความสําคัญรองลง 
มาและเป็นงานสนับสนุน มีผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ยึดถือ
เอางานวิชาการเป็นหลักในการบริหารและมีความเป็นผู้นาทางวิชาการจะนาโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จ
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ได้ (Effective school) ตรงกันข้ามกับผู้บริหารที่ไม่เห็นความสําคัญของงานวิชาการ อาจเป็นเพราะ
ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการ มองเห็นงานอ่ืนสําคัญกว่างาน
วิชาการ จึงไม่สามารถที่จะนาโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายได้ ดังน้ันองค์การที่มีสถานศึกษา
อยู่ในสังกัดจึงต้องมีการกําหนดขั้นตอนในการเข้าสู่ตําแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ได้
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  

สุนทร โคตรบรรเทา (2556, หน้า 1-3) กล่าวถึง การบริหาร หมายถึง การทําให้คนต้ังแต่
สองคนขึ้นไปร่วมกันทํางานให้บรรลุเป้าหมาย หรือการทํางานกับคนโดยคนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ 

วิพุธ อ่องสกุล (2557, หน้า 10) ได้กล่าวไว้ในบทสรุปว่า การบริหารการปฏิบัติการมีอยู่ 
ในทุกส่วนงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีการผลิต หรือองค์กรบริการ โดยหัวใจสําคัญของการ
บริหารการปฏิบัติการอยู่ที่การให้ความสําคัญในประสิทธิภาพของการดําเนินกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยองค์กรที่มีการบริหารการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ สามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร โดยอํานาจเทคโนโลยีมาปรับใช้ส่งผลให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้ หรือหาทางในการลดเวลาในการทํากิจกรรมลง ทําให้เกิดต้นทุนขึ้นอย่าง
เหมาะสมและเม่ือเทียบกับการตอบสนองความต้องการให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ทาให้เกิดประสิทธิภาพท่ี 
เพ่ิมมากขึ้น  

เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ (2558, หน้า 41) การบริหารโรงเรียนหรือการบริหารสถาน 
ศึกษา คือการดําเนินหรือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบุคลากรหรือผู้บริหารโดยใช้กระบวนการ
บริหารงานในด้านต่าง ๆ คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานวิชาการนักเรียน งานพัสดุและการเงิน 
งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนด  

กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารโรงเรียนหรือการบริหารสถานศึกษา คือการดําเนินหรือ การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบุคลากรหรือผู้บริหารโดยใช้กระบวนการบริหารงานในด้านต่าง ๆ คือ งาน
วิชาการ งานบุคลากร งานวิชาการนักเรียน งานพัสดุและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความ 
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบ ระเบียนตามกระบวนการการ
ทํางาน เพ่ือนําไปพัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านบุคลากร ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
2.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.2.1 ความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจ 
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ความพึงพอใจมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จ และประสิทธิภาพของการทํางานที่มีผลสืบ
เน่ืองมาจากความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองตามความประสงค์หรือความต้องการของแต่ละบุคคล 
ความพึงพอใจน้ีมีผู้ให้ความหมายไว้ พอสรุปได้ดังน้ี  

คําว่า “ความพึงพอใจ”ตรงกับภาษาอังกฤษว่า“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่ว ๆ 
ไปว่า “เป็นความรู้สึกด้านจิตใจของมนุษย์” และมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาให้ความหมายไว้ดังน้ี 

Frence (1994, p. 111) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า เกิดจาก
การได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลอาจเป็นเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนและการกํากับ
ดูแล ความพึงพอใจในงานสูงหรือตํ่า ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของบุคคล 
ลักษณะของงาน ขอบเขตของงาน สภาพการทํางานและบุคลิกภาพของแต่ละคน 

Gillmore (1997, pp. 374-375) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลของ
ทัศนคติต่าง ๆ ของบุคคลทีมีต่อองค์ประกอบของาน และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพ 
แวดล้อม ในการทํางาน ความพึงพอใจน้ัน ได้แก่ รู้สึกมีความสําเร็จในผลงาน รู้สึกว่าได้รับการยกย่อง
และรู้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

Harris (2001, p. 173) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกทีมีความสุขเมือได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 

Glover (2002, p. 23) ได้อธิบายเก่ียวกับความพึงพอใจว่า เป็นระดับความรู้สึกเมื่อความ
ต้องการท่ีสําคัญของคนเรา เช่น การมีคุณภาพดี มีความมันคง มีความสมบูรณ์พูนสุขมีพวกพ้อง มีคน
ยกย่องต่าง ๆ เหล่าน้ี ได้รับการตอบสนองแล้ว 

วาสนา เลื่อมเงิน (2550, หน้า 21) ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึก ความชอบความ
พอใจของบุคคลต่อสิ่งใด สิงหน่ึงที่บ่งถึงผลงานของหน่วยงานทีประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้า
เป็นงานเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาหรือการให้บริการ ผู้บริหารจะต้องดําเนินการให้ผู้ปกครอง หรือ
ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ประการแรกที่เป็นตัวบ่งช้ี ก็คือ จํานวนผู้ปกครอง หรือจํานวนนักเรียนผู้มาใช้บริการ ดังน้ัน ผู้บริหาร
ที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทําให้เกิด
ความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

พหล ดีมาก (2550, หน้า 37) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ เห็นด้วย ประทับใจ
ภูมิใจ ยินดี ในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ช่วยให้ดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จ 



17 
 

สุธาสินี ประสานวงศ์ (2550, หน้า 18) ความพึงพอใจเป็นเรืองเก่ียวกับความรู้สึก ทัศนะ
และเจตคติของบุคคลต่อสิงใดสิงหน่ึง และจะเกิดขึ้นเมือได้รับการตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ
ทางด้านจิตใจ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550, หน้า 125) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ทํางาน เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทํางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  
มีความมุ่งมันทีจะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางาน รวมทั้งส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

กุสุมา ลมเชย (2551, หน้า 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติ
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่เป็นไปในทางบวก 

ธร สุนทรายุทธ (2553, หน้า 111) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลต่อการทํางานในด้านดีที่เกิดจากการทํางาน ทําให้ได้รับ ผลตอบ 
แทนเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความสําเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กร  

รักชนก บึงมุม (2554, หน้า 24) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกอันดี  
ที่เกิดจากความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลทําให้เกิดความสบายใจและ มีความสุข
ที่ได้รับการตอบสนองตามต้องการ ทําให้บุคคลเกิดแรงกระตุ้น มีความพยายาม ที่จะสร้างสรรค์สิ่ง 
ต่าง ๆ ให้ประสบผลสําเร็จ  

สถาพร ส่องแสง (2554, หน้า 52) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึง
พอใจเป็นทัศนคติอย่างหน่ึงที่มีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึก
ส่วนตัว เมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งที่กําหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อการเลือกที่จะปฏิบัติ 

นงลักษณ์ กลมเกลี้ยง (2554, หน้า 16) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ถ้าบุคคลมี
ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการทํางานจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีการเสียสละ อุทิศ
กาย ใจและสติปัญญาให้แก่งานทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ ที่เป็นไปตาม ความ
คาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวัง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุเป้าหมาย หากความต้อง 
การหรือจุดหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ความพึงพอใจใน
ความหมายดังกล่าวจึงพอสามารถปรับใช้กับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การบริหารงานของ
โรงเรียนได้ เน่ืองจากโรงเรียนเปรียบเสมือนผู้ให้บริการที่ต้องการตอบสนอง ต่อความคาดหวังของ
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ผู้ปกครองในการวางแผนการประเมินหรือแก้ไขปัญหาการบริการของ โรงเรียน ซึ่งจะจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผล สําหรับผู้เรียนน้ันย่อมต้องเกิดจากการประสานร่วมมือ กันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาเป็นสําคัญ  

2.2.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
หน่วยงานใดที่ตอบสนองความต้องการการจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทําให้ผู้ 

ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน รักงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากไม่
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผลงานย่อมตกตํ่า เกิดความเบ่ือหน่ายในการทํางานทําให้ขาด
ประสิทธิภาพลงได้ ความสําคัญของความพึงพอใจมีผู้ให้ความหมายไว้ พอสรุปได้ดังน้ี  

วิสิทธิ์ ฉัตรมงคล (2550, หน้า 31) กล่าวถึง ความสําคัญของความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจ คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล เป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่า สิ่งที่คาดหวัง 
ซึ่งจะทําให้เกิดความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึก จะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้น
จากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนองและ ถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการทํางานจะมี
ผลทํา ให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานมีการเสียสละ อุทิศกายใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะทํา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในที่สุด  

ผุสดี แสงหล่อ (2555, หน้า 14) ได้กล่าวสรุปความสําคัญของความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช่วยให้การทํางาน เป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพผลสูงสุด การสร้างความพึงพอใจน้ัน ผู้บริหารจําเป็นต้องรู้ เก่ียวกับกระบวน 
การเทคนิคและวิธีการด้วยการอาศัยการจูงใจเป็นเคร่ืองมือสําคัญ การจูงใจ บุคลากรให้ได้ผลน้ัน
ผู้บริหารต้องใช้สิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล และมีความรู้พ้ืนฐานที่จะนํา ไปใช้
ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

นงค์เยาว์ วิเชียรเครือ (2555, หน้า 32) ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหน่ึง  
ที่มีผลต่อความสําเร็จของงานท่ีบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจาก การได้รับ
การตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ ความพึงพอใจ
โดยทั่วไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction 

พัทธนันท์ อ้ึงรัก (2556, หน้า 98) กล่าวถึง ความพอใจในงานว่า ความพอใจในงาน  
(Job satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานของพนักงานซึ่งจะเก่ียวข้องกับปัจจัยแวดล้อม ใน
งานของเขา เช่น ค่าตอบแทน ในโอกาสการเล่ือนตําแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจน เพ่ือน
ร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปัจจัย แวดล้อมของ
งาน ได้แก่ รูปแบบการบริหารนโยบายและขั้นตอนการทํางาน กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง สภาพแวดล้อมการ
ทํางาน ตลอดจนผลประโยชน์และผลตอบแทน อย่างไรก็ดีมีข้อมูลสนับสนุนว่า ความพอใจในงานจะ
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ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในบุคคลมากกว่าเป็นผลจากสภาพแวดล้อม ภายนอก โดยมีการศึกษาว่า
พันธุกรรมมีส่วนเก่ียวข้องกับความพอใจในงานของบุคคล  

สมุทร ชํานาญ (2556, หน้า 77) กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานว่า ความพอใจในงานของ
พนักงานภายในองค์การทุกระดับ จะมีผลต่อความมีประสิทธิภาพในการทํางานและมีผลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน เมื่อพนักงานมีความพอใจในงานและมีความรู้สึกที่ดี โดยส่วนรวมของคนที่มี
ต่องานของพวกเขามีองค์ประกอบหลายอย่างที่ชักนําคนไปสู่ความรู้สึก ในทางบวก (มีความรู้สึกที่ดี) 
หรือในทางลบ (มีความรู้สึกที่ไม่ดี) ต่องานของพวกเขา  

กล่าวโดยสรุป ความสําคัญของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสําคัญ ประการ
หน่ึงที่จะสร้างความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อผู้ปกครองนักเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน เพ่ือช่วยให้การทํางานอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 การวัดของความพึงพอใจ  
การวัดของความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อการบริการจะเกิดขึ้นได้หรือไม่น้ัน จะต้อง

พิจารณาถึงลักษณะ ของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้บริการในมิติต่าง ๆ 
ของแต่ละ บุคคล ดังน้ัน ในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการจะกระทําได้หลายวิธีดังต่อไปน้ี คือ  

1. การใช้แบบสอบถาม เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายโดยการขอร้องหรือขอความร่วมมือ 
จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบไว้ให้เลือกตอบ หรือ
คําตอบเป็นอิสระ โดยคําถามที่อาจถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานลง ให้บริการอยู่ 
เช่น ลักษณะของการให้บริการ ลักษณะของเวลาในการให้บริการและพนักงาน ที่ให้บริการ เป็นต้น  

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีหน่ึงซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษ ของผู้
สัมภาษณ์  

3. การสังเกต ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ โดยวิธีการสังเกตจาก
พฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากรับบริการแล้ว เช่น สังเกตกิริยา ท่าทาง 
การพูด สีหน้า ความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการ
บริการน้ัน สามารถที่จะกระทําการวัด ได้หลายวิธี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม 
ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย ของการวัด จึงส่งผลให้การวัดน้ีมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเช่ือถือได้ 
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวก ในการที่จะหาว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใด มากน้อยแค่ไหน 
จําเป็นต้องสร้างเครื่องมือวัด ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการวัด ความพึงพอใจ ดังน้ี  

พัชริยา แก่นสา (2555, หน้า 46-48) กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ว่า ในการ
วัดความรู้สึกในทางที่ดีไม่ดีหรือไม่พอใจ ซึ่งวิธีการวัดน้ันมีอยู่หลายวิธี เช่น วิธีการสังเกตวิธีการ
สัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
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1. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบันทึก อย่างมี
แบบแผน วิธีเป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันแต่ก็เหมาะสม
กับการศึกษากับข้อมูลจํานวนน้อยเท่าน้ัน  

2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดกับบุคคล นั้น ๆ 
โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า  

3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการน้ีจะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อคําอธิบายไว้อย่าง
ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
มาก ๆ วิธีน้ีนับเป็นวิธีนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหน่ึง คือ มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert 
scales) ประกอบด้วย ข้อความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหน่ึง แล้วมี
คําตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 คําตอบ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและ น้อยที่สุด  

สุชาดา เนตรฉัยยา (2555, หน้า 49) กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
สาธารณะ (Public service satisfaction) จะเป็นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อกิจกรรม 
สาธารณะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือชุดของการให้บริการสาธารณะใด ๆ ก็ตามตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ส่วน
ใหญ่จะวัดที่พฤติกรรมของผู้ให้บริการกระบวนการให้บริการหรือผลผลิตที่ได้รับ ดังน้ัน การวัดระดับ
ความพึงพอใจจึงน่าจะหมายถึงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกของประชาชนในฐานะ ผู้รับบริการว่ามีความ 
รู้สึกเช่นไรต่องานหรือต่อบริการน้ัน ๆ ซึ่งอาจจะประเมินว่า ชอบมาก ชอบน้อย พอใจหรือไม่พอใจเช่น
ไร โดยที่ความรู้สึกน้ีน่าจะเป็นความรู้สึกสุดท้ายภายหลังจาก ที่ประชาชนเหล่าน้ันได้ตัดสินใจประเมิน
ออกมาแล้ว ขณะที่พฤติกรรมของผู้ให้บริการ กระบวนการบริหาร ผลผลิตที่ได้รับจะเป็นสาเหตุของการ
ทําให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจออกมา  

มิลเลต (Millet, 1954, p. 357) ซึ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
หรือความสามารถในการที่จะพิจารณาว่าการบริการท่ีให้น้ันเป็นเพียงความพึงพอใจหรือไม่ พิจารณา
ได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) หมายความว่า ความยุติธรรม ใน
การบริหารงานภาครัฐ ที่มีฐานคติว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจะได้รับ การ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชน จะได้ 
รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  

2. การให้บริการอย่างรวดเร็ว (Timely service) หมายความว่า การให้บริการตามลักษณะ 
ความจําเป็นเร่งด่วน และความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ  

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายความว่า การใช้บริการสาธารณะ 
ต้องมีลักษณะ มีจํานวน มีการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสมสร้างความยุติธรรม ให้
เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ ความเพียงพอในสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 



21 
 

ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการของราชการให้มีคุณภาพเพียงพอตามความจําเป็นและ ความต้อง 
การของประชาชน  

4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous service) หมายความว่า การให้บริการต้ังแต่ 
เริ่มต้นและต่อเน่ืองสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจ ของหน่วยงาน 
ที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้  

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายความว่า การพัฒนา การ
บริการด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  

กล่าวโดยสรุป การวัดความพึงพอใจดังกล่าวจึงใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยครั้งน้ี 
ซึ่งผู้ศึกษาต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้าที่มีต่อ โรงเรียนซึ่ง
เป็นหน่วยงานท่ีต้องให้บริการในด้านการศึกษาและส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งการวัดระดับความพึงพอใจในพฤติกรรมของผู้ให้บริการก็ได้แก่ครูผู้สอน กระบวนการให้บริการก็ 
คือการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ผลผลิตก็คือตัวนักเรียน ทั้งน้ีเพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข อัน
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองต่อไป 

2.2.4 องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
ฮาเรล (Harrell ; อ้างใน ปรียาพร วงศ์อุตรโรจน์, 2535, หน้า 94-98) กล่าวถึงปัจจัยที่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการทํางานว่ามีอยู่ 3 ประการ คือ 
1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal factors) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ

งานมีดังน้ี ประสบการณ์ อายุ เพศและวัย จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ เวลาในการทํางาน  
เชาว์ปัญญา การศึกษา บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการทํางานและความสนใจในการ
ทํางาน 

2. ปัจจัยด้านแรงงาน (Factors in the job) ได้แก่ ลักษณะงาน ทักษะในการทํางาน 
ฐานะวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทํางาน สภาพภูมิศาสตร์และโครง 
สร้างของงาน 

3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคงใน
การทํางาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อํานาจตามตําแหน่งหน้าที่ สภาพการทํางาน เพ่ือน
ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การนิเทศงาน การส่ือสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และ
ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

เฮอร์เบอร์ก, มัสเนอร์, สไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959, 
pp. 113-114) ได้กล่าวถึง ทฤษฏีสองปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ ในการ
ทํางานและที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทํางานและที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดความไม่พึง
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พอใจในการทํางานน้ันต้องประกอบด้วย ปัจจัยที่มีผลให้บุคคลปฏิบัติงาน อย่างเต็มความรู้ความ 
สามารถและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ซึ่งมี 2 ปัจจัยได้แก่  

1. ปัจจัยอนามัยหรือค้ําจุน (Hygiene factor) ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นที่ทุกคน จะ 
ต้องได้รับการตอบสนอง ปัจจัยเหล่าน้ีไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทําให้คนทํางานมากข้ึนแต่ปัจจัยเหล่าน้ี ส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งมีอยู่ 11 ประการ คือ  

 1.1 เงินเดือน  
 1.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  
 1.3 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  
 1.4 ฐานะอาชีพ  
 1.5 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
 1.6 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
 1.7 การปกครองบังคับบัญชา  
 1.8 นโยบายและการบริหารงาน  
 1.9 สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัว  
 1.10 สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว  
 1.11 ความมั่นคงในการทํางาน  
2. ปัจจัยเป็นตัวจูงใจ (Motivator factor) กล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น ปัจจัย

เหล่าน้ีส่วนใหญ่เก่ียวกับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ คือ  
 2.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement)  
 2.2 การได้รับการยินยอมนับถือ (Recognition)  
 2.3 ลักษณะงาน (Work itself)  
 2.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy theory)  
กลิมเมอร์ (Gilmer, 1971, p. 283) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึง

พอใจ จะต้องประกอบด้วย 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน เช่น ได้มีโอกาส 
ได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางาน 3) บริษัทและฝ่ายจัดการ ได้แก่ ความพอใจ ในช่ือ 
เสียงของที่ทํางานและพอใจในการจัดการของฝ่ายจัดการ 4) ค่าจ้าง 5) ลักษณะของงานทํา 6) การ
บังคับบัญชา 7) ลักษณะทางสังคม 8) การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร 9) สภาพการทํางาน และ 
10) สิ่งตอบแทน มิลตัน (Milton, 1981, p. 159) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงาน คือ ลักษณะงาน เงินเดือน การเลื่อนตําแหน่งในการทํางาน การได้รับการยอมรับ นับ
ถือ ผลประโยชน์ สภาพการทํางาน การนิเทศหาความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ การบริหารงาน  
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กล่าวโดยสรุป บุคคลจะมีความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ของ
บุคคลน้ัน ๆ และองค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในตัวบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบที่เก่ียวกับงานและองค์ประกอบที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม ของงานองค์ 
ประกอบที่เก่ียวกับงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ความสําเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความ 
ก้าวหน้าในตําแหน่งงาน โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้า และความรับผิดชอบ ส่วนองค์ประกอบที่เก่ียว 
กับสภาพแวดล้อม ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน การนิเทศ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ฐานะของอาชีพและรายได้ 

2.2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
สมุทร ชํานาญ (2556, หน้า 268-294) กล่าวถึง กลุ่มทฤษฏีที่เน้นการศึกษาเน้ือหา 

(Contents theories) เป็นกลุ่มที่ศึกษาเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ จึงมีการเรียกช่ือหน่ึงว่า 
ทฤษฎีที่เน้นความต้องการ (Need theories of work motivation) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาเพ่ือหา 
คําตอบ ของมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการอะไร ตลอดจนมีความต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีที่เน้น 
การตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการนําเสนอไว้หลากหลาย ส่วนทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับ ใน
ปัจจุบัน มีดังน้ี  

1. ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) มาสโลว์ มีหลัก
ที่สําคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเร่ืองลําดับขั้นความต้องการ เขามีความเช่ือว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่
จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจาก ความต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่ง
ไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 
ระดับด้วยกัน ได้แก่  

 1.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4 เช่น 
ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เครื่องนุ่งห่มเพ่ือป้องกันความร้อน หนาวและอุจจาดตา ยารักษา โรคภัยไข้
เจ็บ รวมทั้งที่อยู่อาศัยเพ่ือป้องกันแดด ฝน ลม อากาศหนาวและสัตว์ร้าย ความต้องการ เหล่าน้ีมีความ
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ต้องบรรลุให้ได้ก่อน  

 1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุ ความต้อง 
การด้านร่างกาย ทําให้ชีวิตสามารถดํารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้าน ความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเพ่ิมขึ้นต่อไป เช่น หลังมนุษย์มีอาหารรับประทาน จนอ่ิมท้องแล้วได้เริ่ม
หันมาคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหารหรือสุขภาพโดยหันมาให้ความสําคัญ กับเร่ืองสารพิษที่ติดมา
กับอาหาร ซึ่งสารพิษเหล่าน้ีอาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา เป็นต้น  

 1.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) เป็น
ความต้องการท่ีเกิดขึ้นหลังจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว 
มนุษย์ จะเริ่มมองหาความรักจากผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ 
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ตลอดไป เช่น ต้องการให้พ่อแม่ พ่ีน้อง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่าน้ันรักเราคนเดียว ไม่ต้อง 
การให้เขาเหล่าน้ันไปรักคนอ่ืนโดยการแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น  

 1.4 ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem needs) เป็นความต้องการอีก
ขั้นหน่ึงหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของแล้วจะต้อง 
การการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการการเรียกขาน จากบุคคล
ทั่วไปอย่างสุภาพให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อ่ืน เน่ืองจากทุกคนมี
เกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  

 1.5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self-actualization needs) 
เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นความต้องการท่ี
แท้จริงของตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมี และเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความ
ต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นน้ีมักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการ
ในขั้นอ่ืน ๆ มาก่อนและจะต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างย่ิง  

2. ทฤษฎีอีอาร์จีของอัลเดอเฟอร์ (Alderfer’ ERG theory) จําเนียร พลหาญ (2553, 
หน้า 117) กล่าวถึง Claylon alderfer ชาวอเมริกาได้กําหนด ทฤษฎีขึ้น ซึ่งมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีความ
ต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) ซึ่งสอดคล้องกับ สมุทร ชํานาญ (2556, หน้า 268-294) ที่กล่าวถึง 
เคลตัน อัลเดอเฟอร์ (Clayton Alderfer) เป็นบุคคล หน่ึงที่ศึกษาทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และ
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ เมอร์เรย์ (Murray) อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอทฤษฎีการจูงใจที่
เก่ียวกับความต้องการ เรียกว่า ทฤษฎีอี อาร์ จี (ERG) ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow)  
อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) สรุปความต้องการ ของมนุษย์มีเพียง 3 ประเภท ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อ ดังน้ี  

 2.1 ความต้องการเพ่ือการคงอยู่ (Existence needs: E) ความคงอยู่หรือความสามารถ 
ที่จะดํารงชีพอยู่ได้ของมนุษย์คือ การท่ีมนุษย์ได้รับการตอบสนองสิ่งจําเป็นทังกายและจิตใจ อย่าง
พอเพียงที่จะดํารงชีพอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา  

 2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness need: R) ความต้องการทางสังคม  
ที่มนุษย์ต้องการมีเพ่ือน ไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเด่ียว สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือทีม ได้อย่างเปิด 
เผยและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์การ เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่เป็นสัตว์สังคม 
(Social animal)  

 2.3 ความต้องการความก้าวหน้า (Growth need: G) เป็นความต้องการส่วนบุคคลใน 
การท่ีใช้ความรู้และความสามารถและทักษะของตนเพ่ือทํางานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่รวมทั้ง ได้มี
โอกาสใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบสูงขึ้น มีความต้องการ
ความสําเร็จสูงสุดในชีวิตกับบางส่วนของความต้องการได้รับการยกย่อมนับถือ  
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3. ทฤษฎีความต้องการของ แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland’s theory of needs) แมค
เคล็ลแลนด์ (McClelland) เป็นนักจิตวิทยา ที่ทําการศึกษาหาข้อสรุปเก่ียวกับ โครงสร้างความต้อง 
การของมนุษย์ การจูงใจ ตามทฤษฎีของ แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) เช่ือว่าความต้องการ (Need) 
สะท้อนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่บุคคลน้ันได้รับจากประสบการณ์ การเลี้ยงดูของครอบครัวมา
ต้ังแต่เยาว์วัยและเช่ือว่าความต้องการของแต่ละบุคคลภายใต้ สถานการณ์หน่ึงจะต้องการอย่างหน่ึง
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของบุคคลน้ันจะปรับเปลี่ยน
ตามไปด้วย ดังน้ัน แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland)ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภท ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี  

 3.1 ความต้องการความสําเร็จ (Need for achievement เขียนย่อว่า nAch) เป็น
ความต้องการท่ีบุคคลมุ่งที่ทํางานที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดผลสําเร็จ บุคคลที่มี
ความต้องการความสําเร็จสูง (nAch person) เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้น
สูง มีความมุ่งมั่นต่องานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทํางานให้สําเร็จ  

 3.2 ความต้องการผูกพัน (Needs for affiliation เขียนย่อว่า nAff) เป็นความต้องการ 
ทางสังคม (Social Need) บุคคลที่มีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันสูง (nAff person) เป็น
บุคคลที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างและรักษามิตรภาพระหว่างกัน ยึดมั่นต่อความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

 3.3 ความต้องการมีอํานาจ (Needs for power เขียนว่า nPow) ผู้ที่ต้องการมีอํานาจ
สูง (nPow person) เป็นผู้มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนสามารถควบคุม บังคับ 
สั่งการบุคคลอ่ืน ต้องการสร้างผลกระทบหรือสร้างความประทับใจต่อคนอ่ืนบุคคลที่ต้องการ มีอํานาจ
สูงจึงพยายามสร้างสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมข้ึนเพ่ือให้ตนเองสามารถ ใช้อิทธิพล 
ควบคุม กํากับผู้อ่ืน  

4. ทฤษฏี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factors theory) ทฤษฏีสอง
ปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีจูงใจเชิงเน้ือหาทฤษฎีหน่ึง ที่มาจากผลงานวิจัยของ 
เฟรเดริคเฮอร์ซเบอร์ก (Federick herzberg) อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยองค์ 
ประกอบต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงกับงานโดยเฉพาะปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ ในงาน เฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจต่องาน เป็นคนละปัจจัยที่ทําให้
เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน มนุษย์น้ันสามารถสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ได้ 2 ปัจจัย ได้แก่  

 4.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
(Job satisfaction) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับตัวงานโดยตรง  

 4.2 ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยเพ่ือการคงอยู่ (Hygiene factors or maintenance 
factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) ซึ่งเก่ียวกับ 
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สภาพแวดล้อมที่อยู่นอกตัวงาน ชูศรี บํารุง (2551, หน้า 58) ได้กล่าวถึง มูลเหตุที่ทําให้บุคคลมีความ
พึงพอใจ ในการทํางาน โดยอ้างถึงทฤษฏีของ บาร์นาร์ด (Barnard) ไว้ดังน้ี  

   1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นการตอบแทน เช่น รางวัลการทํางานที่เขาได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างดี  

   2. สิ่งจูงใจเป็นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วัตถุ จัดเป็นสิ่งจูงใจที่สําคัญในการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมความร่วมมือในการทํางานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจประเภทน้ีไม่เกิดกับ ทุกคน 
เช่น เกียรติภูมิ ตําแหน่ง การให้สิทธิพิเศษและการมีอํานาจ เป็นต้น  

   3. สภาพร่างกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในความสะดวกต่าง ๆ อันก่อ 
ให้เกิด ความสุขทางกายในการทํางาน  

   4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ เป็นสิ่งจูงใจซึ่งอยู่ระหว่างความมีอํานาจที่สุดกับ ความ
ท้อแท้ ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานและสนองความต้องการ ของ
บุคคลในด้านความต้องการ ความภูมิใจในด้านการแสดงฝีมือ ความรู้สึกเท่าเทียมกันการได้มีส่วนช่วย 
เหลือครอบครัวตัวเองและผู้อ่ืนรวมทั้งได้แสดงความจริงใจต่อหน่วยงาน  

   5. ความดึงดูดในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันมิตรกับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน ซึ่ง
ถ้าความสัมพันธ์น้ันไปได้ด้วยดีจะทําให้เกิดความผูกพันและความพอใจร่วมงาน  

   6. การปรับสภาพการทํางานให้เหมาะสมกับวิธีการและเจตคติของบุคคลซึ่งแต่ละ
คน มีความสามารถแตกต่างกัน  

   7. โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในการทํางานอย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน  
มีความรู้สึกร่วมในงานเป็นส่วนหน่ึงของงาน ความรู้สึกเท่าเทียมกันจนมีกําลังใจในการทํางาน  

   8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน เป็นความพอใจของบุคคลในด้านสังคมและทําให้คน
รู้สึกมีหลักประกันและมั่นคงในการทํางาน  

พัทธนันท์ อ้ึงรัก (2556, หน้า 14) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจ  
ในการทํางานเป็นคําที่มีความหมายเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย์โดยตรงซึ่งมีความเก่ียวข้อง 
กับขวัญ ทัศนคติ การจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์การ ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคล จะมี
ผลเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานสูง ย่อมปฏิบัติงาน
ได้สําเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานตํ่า  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าทฤษฎีลําดับความต้องการของมนุษย์เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง ความ
ต้องการของมนุษย์ที่เริ่มจากระดับตํ่า หากได้รับการตอบสนองในระดับที่พึงพอใจแล้ว ก็จะเป็นไปหา
ความต้องการในข้ันที่สูงขึ้นไป ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการสํารวจ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ได้ และหากโรงเรียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือ ความคาดหวังขั้นพ้ืนฐานของผู้ปกครอง
นักเรียนได้เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ย่อมเป็นแนวทางสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีย่ิง เพ่ือจะสามารถสร้างความ
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พึงพอใจในระดับสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญ ในการกําหนดนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งต่อตัวนักเรียนและการให้บริการของโรงเรียน 

 
2.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษา 

ในการบริหารงานสถานศึกษามีการกําหนดงานเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษาไว้หลาย
แง่มุม ในส่วนของงานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ น้ันตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถาน 
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงและมาตราที่ 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
สถานศึกษาตํ่ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ได้มีการกําหนดขอบเขตในเรื่องเกี่ยวกับงานในการบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ  

2.3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 148-149) กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผล
ตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจสําคัญของการ
บริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็น
อย่างย่ิง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ น้ัน แม้จะมีความสําคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนสาง
เสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลักที่สําคัญของการบริหารงานวิชาการ  
1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน

และสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน  

2. จัดทํากระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด  
3. ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น

เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  
4. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีวัดคุณภาพด้วยการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้  
5. มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการ

พัฒนาการศึกษา  
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ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการมีขอบข่าย ดังน้ี  
จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 152-163) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายงานวิชาการ ไว้ดังน้ี  
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ที่เรียกว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปเน้ือหาสาระของหลักสูตรให้ทันยุคสมัยเหมาะ
กับอายุและวุฒิภาวะของผู้เรียน และแก้ไขสาระที่ซ้ําซ้อน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานในการดําเนินการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ัน กิจกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดําเนินการในเรื่องเก่ียวกับ
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ได้แก่  

 1.1 การศึกษาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรและการจัดระบบ  
 ผู้บริหารจะต้องศึกษาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ความรู้

เดิมที่จะต้องนามาจัดให้เป็นระบบและมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเป็นรายวิชาและ
ช่วงช้ันโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดทาสาระการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักเพ่ือเสริมสร้าง 
พ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปัญหา ตลอดจนการเสริมสร้าง การเป็นมนุษย์ ศักยภาพพ้ืนฐาน
ในการคิด การทํางาน และการพัฒนาตนเอง  

 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่เก่ียวกับ

วิธีการเรียนของผู้เรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล เป็นการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิต และมีทักษะในการเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ ได้การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่ มีหลักการและแนวปฏิบัติดังน้ี  

  1.2.1 เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง  
  1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระสามารถ

สรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นได้จากข้อมูลที่มี  
  1.2.3 นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงแหล่งข้อมูลหน่ึงจากหลาย ๆ แหล่ง และ

เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  
  1.2.4 เน้นการปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับหลักการและทฤษฎี  
  1.2.5 เน้นวิธีการสอนจากการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบ  



29 
 

  1.2.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากกว่าการค้นหาคําตอบที่ตายตัวเพียง
คําเดียว  

  1.2.7 ถือว่ากระบวนการเรียนรู้มีความสําคัญมากกว่าเน้ือหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีข้อมูล
เพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่  

  1.2.8 ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1.3 สื่อการเรียนรู้  
 ผู้บริหารจะต้องจัดให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน เพราะสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครู

และผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกย่ิงขึ้น สื่อเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับครูผู้สอน เช่น
เอกสารหลักสูตร คู่มือครู บันทึกการสอน นอกจากน้ีแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เครือข่าย การเรียนรู้
ที่สามารถให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น  

 
 1.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะช่วยตรวจสอบ

คุณภาพของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคุณธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ผลการประเมินจะช่วยให้
ครูผู้สอนรู้ข้อบกพร่องหรือความก้าวหน้าของผู้เรียนทําให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการแก้ 
ปัญหาหรือพัฒนาให้เหมาะสมได้ กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้สามารถดําเนินการได้ 4 ระดับ คือ  

  1.4.1 การประเมินผลระดับช้ันเรียน เป็นหน้าที่สําคัญของครูผู้สอนจะต้องประเมิน
ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา เพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยวิธีการที่หลากหลาย  

  1.4.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษาเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า 
ด้านการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคของสถานศึกษาเพ่ือนาข้อมูลที่ได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  

  1.4.3 การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคน
ที่เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สําคัญได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระ การเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตามท่ีกระทรวงกําหนด  

2. การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom research)  
ผลจากการประเมินผู้เรียนทําให้ครูรู้ข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนและคิดหาวิธีที่จะ 

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการที่น่าเช่ือถือและ
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เป็นระบบในการแสวงหาคําตอบ เพราะเป็นการคิดค้นและพัฒนาที่เป็นการแก้ปัญหา (Problem 
solving) ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงในช้ันเรียน ลักษณะการวิจัยในช้ันเรียนมีดังน้ี  

 2.1 ปัญหาการวิจัยเกิดจากการทํางานในช้ันเรียนที่เก่ียวกับการเรียนการสอนซึ่งอาจ
เป็นปัญหาของผู้เรียนที่ครูต้องแก้ไขหรือปัญหาที่ครูต้องการพัฒนาก็ได้ 

 2.2 ผลจากการวิจัยเป็นสิ่งที่ครูสามารถนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
 2.3 การวิจัยในช้ันดําเนินไปพร้อมกับการเรียนการสอน กล่าวคือ สอนไปวิจัยไปเก็บ

ข้อมูลและบันทึกผลแล้วนําผลการวิจัยไปใช้แก่ปัญหา และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
3. การสอนซ่อมเสริม  
การสอนซ่อมเสริม เป็นอีกวิธีหน่ึงในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องและเสริมทักษะ การเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งครูจะจัดให้ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ วิธีการสอนซ่อมเสริมอาจ
ทําได้หลายวิธีดังน้ี  

 3.1 การสอนแบบตัวต่อตัว  
 3.2 การสอนเป็นกลุ่มย่อย  
 3.3 นักเรียนเก่งสอนนักเรียนอ่อน  
 3.4 สอนโดยบทเรียนสําเร็จรูป  
 3.5 ให้ทาแบบฝึกหัด เรียนด้วยตนเอง  
 3.6 ให้ทํากิจกรรมเพ่ิมเติม  
 3.7 การเฉลยคําตอบของแบบฝึกหัดหรือแบบสอบถาม  
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มิได้ขึ้นอยู่แต่เฉพาะการสอนในช้ันเรียนเพียงอย่าง

เดียวเท่าน้ัน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นวิธีการช่วยพัฒนาคุณลักษณะและนิสัยใจคอของผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์กตัญญู มีความเมตตากรุณา รักใคร่ กลมเกลียว สมัคร
สมานสามัคคีและมีวินัย มีภาวการณ์เป็นผู้นําผู้ตามท่ีดี ตามกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี  

 4.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
 4.2 กิจกรรมอาหารกลางวันของนักเรียน  
 4.3 กิจกรรมสหกรณ์  
 4.4 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 4.5 กิจกรรมบริหารแนะแนวการศึกษา  
 4.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 4.7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและการกีฬา  
 4.8 กิจกรรมห้องสมุด  
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5. การนิเทศภายในสถานศึกษา  
การนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผู้บริหารในการที่จะปรับปรุงส่งเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้ดีขึ้นเป็นการเพ่ิมพลังการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งให้
ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลสุดท้ายก็คือ การศึกษาของเด็กก้าวหน้า ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 9) การนิเทศภายในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมาย ดังน้ี  

 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตร 
ฐานหลักสูตรตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

 5.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
 5.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีปะสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมและสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน  
 5.4 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ  
 5.5 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการคิดร่วม 

ตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและช่ืนชมในผลงาน  
 5.6 เพ่ือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ชุมชน สังคม

และวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6. การประกันคุณภาพการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา และ 

เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย  
 6.1 การจัดระบบบริหารและสาระสนเทศ  
 6.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 6.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 6.4 การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 6.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
 6.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา  
 6.7 การายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี  
 6.8 การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในสถาน 

ศึกษาโดยเฉพาะ เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและ มีประสิทธิภาพที่สุดอัน 
ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาหลักที่จําเป็นต่อการดารงชีวิต อยู่ในสังคมและรวมถึงการ
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อบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพ่ือเป็นคนดี เก่ง มีความสุข เป็นไปตามจุดมุ่ง 
หมายของหลักสูตร 

2.3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความ

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้น
ผลงาน ใหม่การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้ จากการบริการ
มาใช้บริหารเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพทีดีขึ้นต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หน้า 39) 

หลักการและแนวคิด  
การบริหารงานงบประมาณมีหลักการและแนวคิด ดังน้ี  
1. ยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน  
2. ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่า 

ใช้จ่ายรายบุคคลสําหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
อย่างเท่าเทียมกันและจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเป็น  

3. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ
โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัวควบคู่กับการโปร่งใสและความรับผิดชอบที่
ตรวจได้จากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช้  

4. ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้
เป็นวงเงินรวมแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานที่การศึกษาและสถานศึกษา  

5. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักสูตรมาตรฐานการ
จัดการทางการเงินทั้ง 7 ด้าน คือ  

 5.1 การวางแผนงบประมาณ  
 5.2 การคํานวณต้นทุนผลผลิต  
 5.3 การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  
 5.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
 5.5 การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน  
 5.6 การบริหารสินทรัพย์  
 5.7 การตรวจสอบภายใน  
6. มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินจาก

ทุกส่วนของสังคมมาใช้เพ่ือการจัดและพัฒนาการศึกษา  
ขอบข่ายการบริการงานงบประมาณ  
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การบริหารงานงบประมาณมีขอบข่ายและการบริหารงาน ดังน้ี  
1. การจัดต้ังงบประมาณ  
 1.1 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและดัชนีช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ์ด้านงบประมาณของ 

สถานศึกษา  
 1.2 วิเคราะห์แผนพัฒนาสถานศึกษาโดยพิจารณาจากแผนงาน งาน โครงการของฝ่าย

ต่าง ๆ เพ่ือนําไปจัดต้ังเป็นแผนงบประมาณของสถานศึกษา 
 1.3 จัดทําแผนงบประมาณตามแผนงาน งานโครงการให้มีความเช่ือมโยงกับดัชนี 

ช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของสถานศึกษา  
 1.4 วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน งาน โครงการและจัดต้ังงบประมาณ 

ของสถานศึกษาเพ่ือเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 1.5 จัดทําคําขอต้ังงบประมาณของสถานศึกษาเสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทํา

สัญญาบริการสาธารณะโดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 
2. การจัดสรรงบประมาณ  
 2.1 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับฝ่ายต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาตามแผนพัฒนา

การศึกษาประจาปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  
  2.1.1 การจัดส่งแผนปฏิบัติการประจาปีเพ่ือขอใช้งบประมาณ  
  2.1.2 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี  
  2.1.3 อนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภท และรายงานที่ได้รับ

งบประมาณ  
 2.3 โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมต่างประเทศ งบรายจ่ายของแต่ละแผนงานงาน

โครงการ  
 2.4 รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีโดยแสดงราย 

ละเอียด ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน งาน โครงการ ตามแบบที่กําหนดไปยังสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

3. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
 3.1 กําหนดแผนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมิน ความเพียงพอ

และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน สอบทางระบบการปฏิบัติงาน ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน  
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 3.2 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวางแผน วิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความ
คุ้มค่าและประหยัด 

4. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
 4.1 ทุนการศึกษา สถานศึกษาต้องวางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและ

ทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา จัดทําข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า มีการสรุปรายงาน 
เผยแพร่และเชิดชูเกียติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

 4.2 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาสํารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอตาม
เกณฑ์ที่กําหนดประสานการกู้ยืมเพ่ือการศึกษากับหน่วยปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในขณะเดียวกันสถาน 
ศึกษาต้องสร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน  

 4.3 กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาจัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 4.4 การจัดการทรัพยากรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษา ร่วมมือกัน
ให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับบุคคลและหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ ต่อกระบวนการ
เรียนการสอนและสถานศึกษา สิ่งที่สําคัญ คือ สถานศึกษาควรดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  

 4.5 ส่งเสริมการบริหาร การจัดหารายได้และผลประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายตาม
แนวทางของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

5. การบริหารการเงิน  
 5.1 การเบิกเงินจากคลัง ย่ืนเรื่องขอเบิกเงินพร้อมหลักฐานสําหรับรายการที่มิได้จัดสรร

และกําหนดให้เบิกเป็นเงินก้อน เช่น เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
เว้นแต่กรณีการขอเบิกเงินสําหรับงบประมาณที่จัดสรรและกําหนดให้เบิกเป็นวงเงินรวมไม่ต้องย่ืนให้
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

 5.2 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในส่วนที่อยู่ในอํานาจของสถานศึกษา  
 5.3 เก็บรักษาเงินที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษา  
 5.4 จ่ายเงินที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ให้บุคลากรหรือผู้มีสิทธิโดยตรง เว้นแต่กรณีที่เป็น

อํานาจจ่ายเงินของคลังและที่คลังกําหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้จ่าย นอกจากน้ียังต้องหักเงิน ณ ที่
จ่ายและนาเงินที่หักส่งตามอํานาจหน้าที่ นําส่งเงินที่อยู่ในอํานาจหน้าที่โดยนาส่งคลังโดยตรงหรือนําส่ง
คลังผ่านธนาคาร 
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6. การบริหารบัญชี  
 6.1 จัดทําบัญชีเฉพาะที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษา  
 6.2 จัดทําทะเบียนเฉพาะที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษา  
 6.3 จัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่

เก่ียวข้องรวมท้ังเปิดเผยต่อสาธารณะชน  
7. จัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน ยกเว้นแบบพิมพ์กลาง ที่เขตพ้ืนที่

การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทาขึ้นเพ่ือจําหน่าย จ่ายแจกการ
บริหารการพัสดุและสินทรัพย์  

 7.1 วางแผนการจัดหาพัสดุปีปัจจุบันและปีล่วงหน้า 3 ปี เฉพาะส่วนที่จัดหาเองหรือที่
จะร่วมมือกับสถานศึกษายื่นหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา  

 7.2 กําหนดรูปแบบรายงานหรือคุณลักษณะเว้นแต่กรณีที่มีรูปแบบรายงานหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะมาตรฐานอยู่แล้ว  

 7.3 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุให้ระดับสถานศึกษา  
 7.4 จัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา โดยดาเนิน

การเองหรือร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุประจําปี  
 7.5 ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุในส่วนที่เป็นอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษา  
 7.6 จัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษากล่าว 

โดยสรุปว่า การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง งานที่โรงเรียนจัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นการบริการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สามารถดําเนินไปตามจุดมุ่งหมายหรือตามที่ต้องการงานบริหารงบประมาณใน
โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนส่วนที่ประสานงานหรือคอยสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดําเนินการไปสู่
เป้าหมายที่กําหนดด้วยความราบรื่นการปฏิบัติงานจึงดําเนินการด้านงบประมาณของโรงเรียน  

2.3.2 ด้านการบริหารบุคลากร  
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540, หน้า 140) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็นศิลปะ ในการ

คัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยให้ได้บุคคลทีเหมาะสม พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ และ ใช้บุคคลน้ัน ๆ 
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตหรือบริการ ทังปริมาณและ คุณภาพของงาน
อย่างสูงสุด 

หลักการและแนวคิด  
การบริหารงานบุคลากรมีหลักการและแนวคิด ดังน้ี 
1. ยึดหลักการบริหารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
2. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาตามนโยบายกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
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3. ยึดหลักธรรมมาภิบาล  
ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานบุคลากร  
การบริหารงานบุคลากรมีขอบข่ายและภารกิจ ดังน้ี  
1. การวางแผนอัตรากําลัง  
 1.1 ประเมินความต้องการอัตรากาลัง  
 1.2 จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา  
 1.3 เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  
2. การกําหนดตําแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.1 สํารวจและรวบรวมข้อมูลการขอปรับปรุง กําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นของครู และ

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.2 ขอกําหนดตําแหน่งเพ่ิมเติมและขออนุมัติโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน  
 2.3 เสนอข้อเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาน 

ศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2.4 ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. การเกลี่ยอัตรากําลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.1 เสนอความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.2 ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.3 ดําเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในตําแหน่งอัตราจ้างประจําและ

อัตราจ้างช่ัวครามตามความต้องการและความจําเป็นของสถานศึกษา ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

4 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
 4.1 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
 4.2 ดําเนินการทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้าใจสําหรับผู้ได้รับการบรรจุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่ได้แจ้งให้ทราบตามข้อ 1 (อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง)  
 4.4 รายงานผลการทดลองปฏิบัติงานหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น

แล้วแต่กรณีต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 4.5 ดําเนินการแต่งต้ังหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดเมื่อได้รับอนุมัติจาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ.ก.ค.
ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา  

5. การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5.1 รวบรวมรายช่ือและข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายและให้

ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน  
 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมา

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
 5.3 ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายให้เสนอเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติ  
 5.4 ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้าย ให้แจ้งเร่ืองไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้น

สังกัดของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ  
 5.5 สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอํานาจ

หน้าที่ที่กฎหมายกําหนด  
6. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ  
 6.1 ตรวจสอบคําขอเปลี่ยนสภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์

จะขอเปลี่ยนแปลงตําแหน่งมาดารงตําแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ  
 6.2 เสนอแนะให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเปลี่ยนแปลง

ตําแหน่งมาดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ  
 6.3 เสนอแนะให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเปลี่ยนแปลง

ตําแหน่งมาดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ  
7. เงินเดือนและค่าตอบแทน  
 7.1 อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 7.2 การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย

กําหนด  
8. การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 8.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ  
  8.1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กฎหมายกําหนดในฐานะผู้บังคับบัญชา  
  8.1.2 รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอํานาจในการประเมินและ ให้ความเห็น

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการ ตามข้อ 8.1.1 พิจารณา  
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  8.1.3 แจ้งคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน  

  8.1.4 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่  

 8.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษกรณีถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากทางการ
ปฏิบัติหน้าที่  

  8.2.1 เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อยุติและรายละเอียดไปยังผู้บริหารสถานศึกษา  
  8.2.2 ดําเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามความเหมาะสม  
9. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9.1 วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 9.2 จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
 9.3 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กําหนด  
 9.4 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  
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10. การลาศึกษาต่อ  
 10.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการ

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่กฎหมายกําหนด  
 10.2 เสนอเรื่องการขออนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาต่อ ในเขต

พ้ืนที่การศึกษาทราบ 
11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 11.1 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) กําหนด  

 11.2 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  

 11.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กฎหมายกําหนด  
 11.4 นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา  
 11.5 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอให้

รับทราบ  
12. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 12.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพทางการศึกษา  
 12.2 สร้างขวัญและกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้

มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด  
 12.3 ดําเนินการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ

เหมาะสม  
13. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 13.1 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ

วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 13.2 ควบคุม ดูแลและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติ

ตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
14. การส่งเสริมวินัยสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 14.1 เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับมีวินัย  
 14.2 ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  
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15. การดําเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 15.1 การดําเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
  15.1.1 กรณีมีมูลให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง

ในฐานะผู้บังคับบัญชา 
  15.1.2 พิจารณาลงโทษทางวินัยหากปรากฏผลการสอบสวนว่าครูและบุคลากร

ทางการศึกษากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด  
  15.1.3 รายงานการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 15.2 การดําเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทําผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง  
  15.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้

มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังหรือรายงานต่อผู้มีอํานาจแล้วแต่กรณี  
  15.2.2 ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวนกรณี มี

การกระทาผิดร่วมกัน  
  15.2.3 พิจารณาระดับการลงโทษกรณีความผิดไม่ร้ายแรงแล้วรายงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาหรือเสนอระดับการลงโทษไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีเป็นความผิดวินัย ร้ายแรง เพ่ือเสนอ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

16. การสั่งพักงานการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนส่ังให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําผิดวินัยพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในฐานะผู้มีอํานาจหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  

17. การลงโทษทางวินัยและรายงานการดําเนินการทางวินัยดําเนินการลงโทษทางวินัยและ
รายงานการดําเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายกําหนด  

18. การอุทธรณ์  
 18.1 รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน 

ศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาดาเนินการต่อไปในกรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
เรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา  

 18.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาอุทธรณ์ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ย่ืนอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้มีอํานาจ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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19. การร้องทุกข์ รับเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้วเสนอ ไปยัง
ผู้มีอํานาจพิจารณาต่อไป ในกรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่าน 

20. การออกจากงาน  
 20.1 การลาออก  
  20.1.1 รับเร่ืองการลาออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับ 

บัญชาแล้วเสนอไปยังผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังพิจารณา  
  20.1.2 อนุญาตการลาออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอํานาจ

สั่งบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
  20.1.3 ยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้

มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังหากเห็นว่าจาเป็นเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกําหนด  

 20.2 สั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับบําเหน็จ
บํานาญ เพราะเหตุทดแทนในฐานะผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่
กฎหมายกําหนด  

21. ดําเนินการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดําเนินการต่อไป  

22. งานทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 22.1 จัดทําข้อมูลทะเบียนประวัติครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
 22.2 ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเกษียณอายุราชการของครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา  
23. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
 23.1 ดําเนินการในการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างในสังกัด เพ่ือเสนอคําขอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 23.2 จัดทําทะเบียนผู้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างในสังกัด  
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดาเนินงาน

ที่ผู้บริหารได้ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาเพ่ือสรรหาบรรจุ แต่งต้ัง ให้บุคคล ที่มีความสามารถ มี
ความเหมาะสม เข้ามาทางานในหน่วยงานและขณะปฏิบัติงานก็ได้มี การดําเนินการจัดทาประวัติการ
พัฒนาและการบํารุงรักษาบุคคลเพ่ือให้บุคคลสามารถปฏิบัติงาน ได้เต็มความสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ 

2.3.3 ด้านการบริหารงานทั่วไป  
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 110) กําหนดความหมายของการบริหาร 
ทั่วไปไว้ว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง การบริหารทีรวมเอาภารกิจหน้าที่ที่เห็นว่าเป็นด้านย่อย ๆ และ
ไม่อาจัดเข่าไว้ในหน้าที่ภารกิจใด ๆ ได้ก็นํามารวมเข้าด้วยกันเป็นภารกิจหน้าที่ด้านการบริหารทั่วไป 

หลักการและแนวคิด  
การบริหารงานทั่วไปมีหลักการและแนวคิด ดังน้ี  
1. ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้ 

มากที่สุด โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่กํากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิง
นโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ยึดหลักเกณฑ์ กติกา ตลอดการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

3. มุ่งพัฒนาองค์กรในระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเช่ือมโยง ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

กล่าวโดยสรุป การบริหารงานท่ัวไปเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยประสาน ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมี
บทบาทหลักในการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
บทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืน  

ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานทั่วไป  
การบริหารงานทั่วไปมีขอบข่าย ดังน้ี  
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 1.1 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 1.2 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา

และส่วนกลาง  
 1.3 นําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การบริหาร และการ

บริการ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
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 2.1 ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือเพ่ือ 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา  

 2.2 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบ  
 2.3 กําหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง

เครือข่าย การศึกษาที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา  
 2.4 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา

และขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
3. การวางแผนการศึกษา  
 3.1 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสนองความต้องการของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการวัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

 3.2 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
 3.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกล

ยุทธ์ของสถานศึกษา  
4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  
 4.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาน 

ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกรอบแนวทางการจัดและพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

 4.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก เขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 4.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามนโยบายและกรอบแนวทางของสถานศึกษาและ
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่สถานศึกษาจัดหาให้  

 4.4 เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  
6. การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน  
 6.1 กําหนดมาตรฐานและดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา  
 6.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 6.3 ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
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7. วางแผนและดําเนินการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

8. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้วแต่กรณี  

9. การดําเนินงานธุรการ ด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ  
 9.1 วางระบบงานด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  
 9.2 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดทาบัญชีตามระเบียบที่กําหนด  
 9.3 ขอเบิกจ่ายงบประมาณไปยังคลังจังหวัดผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระบบที่กําหนด  
 9.4 กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

แผนและระบบที่กําหนด  
10. จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการบริหารงานบุคคลต้ังแต่

การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย การพัฒนา สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ตลอดจนการดําเนินการ
ทางวินัยตามบทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษา  

11. บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์  

12. การจัดสํามะโนผู้เรียน  
 12.1  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสํารวจและจัดทําสํามะโนผู้เรียน ที่จะ

เข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
 12.2 เสนอสํามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  
13. การรับนักเรียน  
 13.1 กําหนดเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขต

พ้ืนที่การศึกษา  
 13.2 กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 13.3 ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด 
14. การจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาโดยการเสนอข้อมูลและความต้องการ ในการ 

ยุบรวมเลิกหรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรม 
การสถานศึกษา  

15. การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  

 15.1 สํารวจความต้องการในการเข้ารับบริการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
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 15.2 กําหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 15.3 ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบหน่ึงหรือทั้ง 3 รูปแบบตามความเหมาะสม
และศักยภาพของสถานศึกษา รวมท้ังเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ 
ศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  

16. ระดับทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 16.1 กําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  
 16.2 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งควบคุมถึงการประสาน

ความร่วมมือกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน สถาบันสังคมและสถานศึกษาอ่ืน ในการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาร่วมกัน  

17. การทัศนศึกษา  
 17.1 วางแผนการนานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  
 17.2 ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กําหนด  
18. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  
19. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 19.1 วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา  
 19.2 ดําเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่กําหนด  
 19.3 ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการศึกษาของ

สถานศึกษา 
20. ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา ของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
21. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
 21.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในการจัดและพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา  
 21.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน  
22. งานกํากับดูแลสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน  
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 22.1 จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา  

 22.2 จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

 22.3 ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามระบบที่กําหนดไว้  

 22.4 รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สาธารณชนทราบ  
 22.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
23. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
 23.1 วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  
 23.2 ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานตรวจแผ่นดิน 

กําหนด กล่าวโดยสรุป การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดระบบบริหารองค์การให้บริการงาน 
อ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การ
ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอํานวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบโดยมุ่งให้สถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 

 
2.4 บริบทของสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ 

กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ เป็นกลุ่มของเรียน ที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2546 เพ่ือร่วมมือ ประสานงานและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน มีโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต 1 ซึ่งต้ังอยู่ในเขตอําเภอปากชม จํานวน 3 ตําบล ได้แก่ ตําบล 
ปากชม ตําบลห้วยพิชัย ตําบลหาดคัมภีร์ เป็นสมาชิกของกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ รวม 15 
โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทุก
โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาเป็นคณะกรรมการ จํานวน 15 คน คณะกรรมการซึ่งคัดเลือกจาก
ครูผู้สอนจํานวน 5 คน เป็นคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น จํานวน 20 คน มีนายอดุลย์ สุชัยราช 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากม่ัง เป็นประธานคณะกรรมการ มีที่ทําการสํานักงานกลุ่มคุณภาพการ 
ศึกษานครหงส์ต้ังอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ มีจํานวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน 
จําแนกตามตําบล ขนาดโรงเรียน และช้ันที่เปิดทําการสอน ดังน้ี 

1. ตําบลปากชม มีโรงเรียนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน คือ 
 1.1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาล

ปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 1.2 โรงเรียนบ้านคกไผ่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึง 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 1.3 โรงเรียนบ้านนาค้อ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (ขยายโอกาส) เปิดทําการสอนระดับช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.4 โรงเรียนบ้านหาดเบ้ีย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 

ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 1.5 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
2. ตําบลห้วยพิชัย มีโรงเรียนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน คือ 
 2.1 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (ขยายโอกาส) เปิดทําการสอนระดับ 

ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2.2 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปี

ที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.3 โรงเรียนบ้านปากปัด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 

ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.4 โรงเรียนบ้านสงาว เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (ขยายโอกาส) เปิดทําการสอนระดับช้ัน 

อนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2.5 โรงเรียนบ้านปากเนียม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 

1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
3. ตําบลหาดคัมภีร์ มีโรงเรียนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน คือ 
 3.1 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 

1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 3.2 โรงเรียนบ้านห้วยขอบ – ห้วยเหียม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (ขยายโอกาส) เปิดทํา

การสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 3.3 โรงเรียนบ้านคกเว้า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 

ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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 3.4 โรงเรียนบ้านปากม่ัง-ห้วยทับช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับ
อนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 3.5 โรงเรียนบ้านนาโม้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 
ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
2.5 ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย  

วุฒิการศึกษา เป็นอีกตัวแปรหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ซึงเปรียบ 
เสมือนลูกค้ามีอิทธิพลต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ การบริหารการศึกษาเป็นการบริหาร การศึกษาเป็น
การบริหารงานท่ีเน้นการให้บริการ ผู้วิจัยจึงศึกษาตัวแปรวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง ซึ่งวุฒิการศึกษา
ของผู้ปกครอง หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดที่ผู้ปกครองนักเรียนเรียนสําเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ดังที่  

ศิฎฐิ วรรณธน์วิทยาภรณ์ (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อการบริหารงาน ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการ 
วิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัด
องค์กร บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  

อรพิน เจียมพิรุฬห์กิจ (2551) ได้ศึกษาความคาดหวังในการบริหารงานวิชาการะดับก่อน
ประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหลานรัก จังหวัดระยอง ความคาดหวังในการ
บริหารงานวิชาการระดับก่อน ประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม
และรายด้าน มีความคาดหวัง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

สรุปได้ว่า วุฒิการศึกษา มีความสําคัญที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
และน่าจะส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์ในการนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
ต่อไป  

อาชีพ มีความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ วิธีการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
ผู้เก่ียวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กเหล่าน้ี ต้องร่วมมือกันวางแผนการทํางานพัฒนา เด็ก
ด้วย ดําเนินการร่วมกันพัฒนาบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการแก้ปัญหาและประเมินผลการทํางานด้วย 
(กรมวิชาการ, 2545, หน้า3-4) ซึ่งผู้ปกครองต้องมีบทบาทเพ่ิมขึ้นจากเดิมทั้งในลักษณะความร่วมมือ 
ในการดําเนินการให้เกิดการเรียนรู้ และปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนของนักเรียนให้ได้ ผลดี ใน
ด้านทุนทรัพย์ก็คือ อาชีพของผู้ปกครองซึ่งจะสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่มา
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เรียนจากครอบครัวที่มีผู้ปกครองหลากหลายอาชีพ ซึงจะส่งผลต่อการรับรู้การบริหารงาน ของโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ  

ผู้วิจัยจึงศึกษาตัวแปรอาชีพ ซึ่งอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง งานอันก่อให้เกิด
รายได้ส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง ซึ่งในการวิจัย ในครั้งน้ีได้กําหนดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 
ราชการของรัฐหรือหน่วยงานธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ หรือบริษัทและ ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุน ร่วมอยู่ด้วยเกินกว่า 
ร้อยละ 50  

2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ 
เช่น ธุรกิจในรูปของบริษัทหรือห้างร้าน อุตสาหกรรม ร้านอาหาร ร้านขายของชํา ร้านขายของท่ีระลึก
อู่ซ่อมรถ พ่อค้า แม่ค้า  

3. เกษตรกรรม/รับจ้าง หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้ส่วนใหญ่ จากการประกอบ
อาชีพปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทําไร่ทํานา ทําสวนผลไม้ ทําสวนยางพารา ทําสวนกล้วย ทําไร่ข้าวโพด หรือ
ผู้ปกครองนักเรียนที่รับจ้างเป็นลูกจ้างตามสวนผลไม้ สวนยางพารา และเป็นลูกจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมอ่ืน  

4. อาชีพอ่ืน ๆ หมายถึงผู้ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอาชีพ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้าง 

สมวิษณุ เกิดในหล้า (2550) ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและ รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจําแนกตาม
อาชีพ พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ส่วนตัวและค้าขายและเกษตรกร/รับจ้าง ทีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละด้านและโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

พัชริน เล็กชอุ่ม (2554, หน้า 66) ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด กลางราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามอาชีพของ ผู้ปกครอง พบว่า แตกต่างกันโดยเรียงจากมากไปหาน้อย  
คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ยกเว้นการบริหาร 
งานวิชาการ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน จําแนกตามอาชีพทีมีความพึงพอใจแตกต่างกัน คือ อาชีพ
ค้าขายกับราชการ ด้านบริหารงานบุคคล อาชีพค้าขายกับเกษตรกรรม ด้านการบริหารงานทั่วไป อาชีพ
ค้าขายกับรับจ้าง ด้านการบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 
อาชีพรับราชการกับเกษตรกรรม โดยรวมด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
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และการบริหารงานทั่วไป อาชีพรับราชการกับรับจ้างโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกัน อาชีพเกษตรกรรม 
กับรับจ้าง ด้านการบริหารงานบุคคล  

สรุปได้ว่า อาชีพ เป็นตัวแปรทีมีความสําคัญและส่งผลต่อตัวแปรตาม ซึงผู้ปกครอง 
นักเรียนทีมีอาชีพแตกต่างกัน เช่น รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร
และอ่ืน ๆ คาดว่าจะมีส่วนเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนต้นทีมีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  

รายได้ เป็นปัจจัยค้ําจุนทีมีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียน จากการศึกษาในงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง พบว่า สายสวาท พันธุ์อุดม (2548, หน้า 63) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนมารีวิทย์จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีรายได้ตํ่ากัน 
คือ รายได้ตํ่ากว่า 15,000 บาท รายได้ระหว่าง 15,001- 20,000 บาท และรายได้ต้ังแต่ 20,001 บาท 
ขึ้นไป ต่อการบริหารโรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย 
สําคัญทางสถิติ 

รวธิดา เนื้อทอง (2550, หน้า 68) ที่ได้ทําการศึกษาความต้องการ ของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนแสงหิรัญ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม รายได้ต่อเดือน โดยรวม
และรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

อโนมา แซ่โง้ว (2553, หน้า 55) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล สองภาษาในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความ 
พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสองภาษาในอําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี จําแนกตามรายได้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

สรุปได้ว่า รายได้มีความสําคัญที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองและ 
น่าจะส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์ในการนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนต่อไป  

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่ม
คุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ตํารา และเอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
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รุจิรา เหลืองอุบล และน้ําลิน เทียมแก้ว (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านที่ 1 ทรัพยากร ห้องสมุด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็ก-
ทรอนิกส์ครอบคลุมกับความต้องการ หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ 
ด้านที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
สิทธิในการเข้าใช้บริการ มีแบบฟอร์มการขอใช้บริการต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการ มีการจัดบริการอย่าง
หลากหลาย ด้านที่ 3 เจ้าหน้าที่ผูกให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต้อคุณภาพการให้ บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูเข้า-ออก
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการใช้บริการ ด้านที่ 4 สถานที่/
สิ่งอํานวยความสะดวก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่
ที่ช้ันหนังสือสะดวกต่อการค้นหา มีที่น่ังจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ และพร้อมใช้บริการ และมี
แผ่นป้ายบอกประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน เป็นระเบียบและด้านที่ 5 การประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เอกสารแนะนําการใช้บริการมีความครบถ้วนชัดเจน มี
ช่องทางในการเสนอแนะข้อคิดเห็นหลากหลาย เว็บไซต์สํานักวิทยบริการมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

ผุสดี แสงหล่อ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ ริหารงานของโรงเรียน
สวนป่าอุปถัมภ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือการบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 

ชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโพธ์ิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ด้านบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

ชุติมา แพนกุดเรือ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมากและ รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจ เมื่อจําแนก ตามอาชีพและวุฒิการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต 
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วรายุทธ แก้วประทุม (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนบ้านหินแร่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 4 
อันดับ คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคลากร 
และด้านบริหารงานทั่วไป 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
แอบเดล ฮาด้ี (Abdel-Hady, 1990) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

การศึกษาในประเทศอียิปต์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักสําคัญของประชาธิปไตย จําเป็น 
ต้องปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรจะกําหนดเป้าหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับสถานศึกษา และประเด็นกิจกรรมที่ต้อง 
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ไมเคิล (Michael, 1992) ได้ศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 
พบว่า ในการจัดการศึกษาควรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือที่จะแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพจริง 

บาร์นส์ (Banes, 1995) ได้มีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของผู้ปกครอง
นักเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแล้วผู้ปกครองต้องมี
บทบาทที่โรงเรียนหรือในช้ันเรียน แม้ว่าจริง ๆ แล้วการที่มีส่วนร่วมของพวกเขาจะไม่เป็นตามอุดมคติ
ดังกล่าว และได้พบว่าผู้ปกครองยังมีส่วยร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนที่บ้านด้วย การ 
ศึกษาครั้งน้ีให้หลักฐานเพิ่มเติมว่า บิดามารดาชาวอเมริกัน อัฟริกัน มีความประสงค์ที่จะมีสิทธ์ิมีเสียง
เก่ียวกับการเรียนการสอนลูก ๆ ของตน ซึ่งต้องบ่งช้ีว่าบิดามารดาชาวอเมริกัน อัพริกัน เห็นคุณค่าทาง
การศึกษา และเห็นว่าโรงเรียนจําเป็นต้องตระหนักถึงความคาดหวังด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของ
ผู้ปกครองด้วย 

ฟรีแมน และคาร์ คิดเวลล์ (Freeman & Karr-Kidwell, 1998) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและการรับรู้ของครูและนักเรียน ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนจะดีได้ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม เช่น การมีส่วน
ร่วมในสมาคมผู้ปกครองและครู นอกจากน้ัน ผลการวิจัยยังพบอีกว่าหากผู้ปกครองต้องการรับผล 
ประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้ปกครองต้องสร้างความรู้สึกให้ได้ว่าตนเป็นเจ้าของ
โรงเรียน 
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แบค และเมอร์ฟี (Back & Murphy, 1998) พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็น
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการถ่ายโอนอํานาจจากมลรัฐและ เขตพ้ืนที่การศึกษาไปยัง
โรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนสามารถสร้างระบบการตัดสินใจด้วยตนเอง  

คอนดาล (Quandahl, 2001) ได้ทําวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการสอนของครูอนุบาลท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จของนักเรียน วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการปฏิบัติการสอนของ 
ครูอนุบาลท่ีมีผลต่อความสําเร็จของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูอนุบาลจํานวน 9 คนซึ่งสอนในโรงเรียน
แบบเต็มวันและแบบครึ่งวัน จานวน 4 โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน เขตเมืองและเด็กอนุบาล จํานวน 208 คนโดย 
การสังเกตการณ์สอนและลักษณะของครูในห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาในแต่ละ
โรงเรียนมีความแตกต่างกันและพบว่า ความสําเร็จในด้านวิชาการในระดับอนุบาลไม่ได้มีความจาเป็น
ต่อการนําไปสู่ความสําเร็จในด้านวิชาการ ในระดับอนุบาลไม่มีความจาเป็นต่อการนําไปสู่ความสําเร็จใน
การศึกษาระดับต่อไป ลักษณะ ของครูมีผลต่อความสําเร็จของเด็กอนุบาลและความสําเร็จของนักเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ กล่าวโดยสรุปว่าผู้บริหารสถานศึกษา  
มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เกิดความพึง
พอใจต่อการบริหารโรงเรียน เพราะต้องเอาใจใส่ กระตือรือร้นส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือ
ในทุกฝ่ายก่อให้เกิดคุณภาพและเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ควรให้ผู้ปกครองนักเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การสร้างกฎระเบียบ ของโรงเรียนการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว การให้ข้อมูลข่าวสาร การทํางานเป็นทีมระหว่างผู้ปกครองนักเรียน กับครูและร่วมกันวางแผน 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประสานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้จัดการเรียนการ
สอนให้ได้คุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อไป  

 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) กับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
ดําเนินการวิจัย ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 วิธีสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีได้ศึกษากับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
3.1.1. ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาน 

ศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
จํานวน 1,901 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน 
Krejcie and Mogan, 1970 อ้างใน พิมพ์อร สดเอ่ียม (2557, หน้า 35) ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจาก
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,901 คน จากจํานวน 15 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 320 คน ผู้วิจัย
ทําการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) หลังจากน้ันผู้วิจัยได้ทําการสรุปอย่างง่าย
โดยการจับสลากเพ่ือระบุตัวผู้ตอบแบบสอบถาม (Sample Random Symple) ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของกลุ่ม
คุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  

 

โรงเรียน 
ประชากร ประชากร 
ผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง 

1. โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 350 59 
2. โรงเรียนบ้านนาค้อ 318 54 
3. โรงเรียนบ้านห้วยขอบ-ห้วยเหียม 236 40 
4. โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 219 37 
5. โรงเรียนบ้านสงาว 185 31 
6. โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 110 18 
7. โรงเรียนบ้านปากปัด 72 12 
8. โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 65 11 
9. โรงเรียนบ้านนาโม้ 60 10 
10. โรงเรียนบ้านคกไผ่ 54 9 
11. โรงเรียนบ้านปากเนียม 52 9 
12. โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 51 9 
13. โรงเรียนบ้านคกเว้า 49 8 
14. โรงเรียนบ้านปากมั่ง-ห้วยทับช้าง 48 8 
15. โรงเรียนบ้านหาดเบ้ีย 32 5 

รวม 1,901 320 
  

ที่มา : สํานักงานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559) 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณการศึกษาภาพนครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต 1 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ 
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ตอนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
ค่าแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มาก  
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด  

 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

3.3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังน้ี 

 3.3.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 3.3.1.2 ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือ ดําเนินการ
สร้างเครื่องมือโดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ภายใต้การแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

 3.3.1.3 วิเคราะห์เน้ือหาของแนวคิด และทฤษฎี มาประมวลเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือ
กําหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม  

 3.3.1.4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไข
ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 3.3.1.5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จํานวน 
5ท่าน เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item- Objective Congruence: IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (Rovinelli and Hambleton, 1997 อ้างใน 
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ภัทราพร เกษสังข์ (2549, หน้า 138) โดยค่าคะแนนที่ได้แต่ละข้ออยู่ในช่วง 0.6-1.0 ซึ่งผ่านเกณฑ์
สามารถนําไปใช้ได้ทุกข้อ  

 3.3.1.6 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพ่ือหา
คุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับด้วยการหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ภัทราพร เกษสังข์ 
(2549, หน้า 138) จากการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha) เท่ากับ 0.98  

 3.3.1.7 นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสมบูรณ์
ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากประชากรต่อไป 

 3.3.1.8 นําเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการวิจัยต่อไป สามารถเขียนเป็นแผนภาพ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัยได้ดังภาพประกอบที่ 2 

3.3.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางในทางส่งเสริมความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขึ้นพืน้ฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์สังกัด
สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi-structure interview) 

 3.3.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ทําการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละ
โรงเรียน ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัยเขียนเป็นแผนภาพ ดังน้ี 
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1. สร้าง
แบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ 
นิยามศัพท์ 
3. สร้างแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและนําร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

 
2. การตรวจสอบ
ความตรง 
เชิงเน้ือหา 
(Content 
validity) 

1. เสนอแบบสอบถามต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
(Content validity) 
2. คํานวณหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item objective con-
gruence : IOC) 
3. คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

 
3. การตรวจสอบ
ค่าความเที่ยง 
(Reliability) 

1. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน 
2. คํานวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient Method) ตามวิธีการของ Cronbach 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดพิมพ์เอกสาฉบับสมบรูณ์ 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือของการวิจัย 
 
3.3.2 แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. สร้างแนวคําถามในแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure inter-

view) ประกอบด้วยคําถามตามประเด็นที่กําหนด (Structure) 4 ประเด็นและประเด็นที่ไม่ได้กําหนด



58 
 

หรือประเด็นที่สร้างขึ้นเพ่ือซักต่อ (Probe) ที่มีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
ในการสัมภาษณ์ 

 3. นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
 4. นําแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหารวม 

ทั้งความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของข้อคําถามหลักและคําถามขยายโดยผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อ 
เสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนคําถามในการสัมภาษณ์ ปรับภาษาท่ีใช้ในคําถามบางส่วนและตัด
คําถามบางข้อ 

 5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน
คําถามในการสัมภาษณ์ ปรับภาษาที่ใช้ในคําถามบางส่วนและตัดคําถามบางข้อจนมีความสมบูรณ์
พร้อมนําไปใช้จริง 

 6. นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง จากนั้นนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
 3.4.1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัว จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา

เขตศรีล้านช้าง ถึงผู้อํานวยการกลุ่มโรงเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากของผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทั้ง 15 โรงเรียน จํานวน 320 คน 

 3.4.1.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค์การศึกษาต่อผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษา 
นครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทั้ง 15 โรงเรียน เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.4.1.3 ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามจํานวน 320 ชุด ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทั้ง 15 
โรงเรียน ตามจํานวนของผู้ปกครอง กระทําโดย 2 วิธี ดังน้ี  

  1. แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง  
  2. แจกแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์  
 3.4.1.4 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มคุณภาพการ 

ศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทั้ง 15 โรงเรียน ตามช่วง 
เวลาที่กําหนด 
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 3.4.1.5 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม และนําข้อมูลที่ได้ไปทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1) ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

มกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ปกครองนักเรียน 
ในโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ 

 2) ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพ่ือนัดหมาย วัน เวลาและสถานที่การสัมภาษณ์ 
 3) ดําเนินการสัมภาษณ์โดยยึดหลักการสัมภาษณ์ที่ดี 
 4) เมื่อสัมภาษณ์ครบและครอบคลุมทุกประเด็น ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสัมภาษณ์ทุกชุดขณะสัมภาษณ์ ระหว่างสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทําการตรวจสอบสามเส้า (Triangu-
lation) 

 5) ปิดการสัมภาษณ์ด้วยการกล่าวที่แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับมีคุณค่าต่อการวิจัยครั้งน้ี 
 6) นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหา 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ ของการวิจัยครั้งน้ีดังน้ี  
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยหาค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Per-
centage) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ่มคุณการศึกษาภาพนครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาเลยเขต 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับ
การวัดเป็น 5 ระดับ ปรับปรุงจาก บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 106)  

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี (ปรับปรุงจาก บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545, หน้า 106) 

ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  ระดับมาก 
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ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  ระปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  ระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เก่ียวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณการศึกษาภาพนครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเลยเขต 1 จําแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ โดยนํามาทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ 
(t-test) และเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษา
นครหงส์ร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม รายได้ โดยนํามาทดสอบ
ความแตกต่างด้วยค่าสถิติ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณการศึกษาภาพนครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาเลยเขต 1 โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 

 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 สถิติการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ 

IOC (Index of item objective congruence) 
 2. ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) 
 3. ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
3.6.2 สถิติพ้ืนฐาน  
 1. ความถี่ (Frequency) 
 2. ร้อยละ (Percentage) 

3. ค่าเฉล่ีย ( ) 
 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. t-test (Independent samples) 
 2. F-test (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างก็หาความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)  
 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน ผู้วิจัย
ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แทน  คะแนนค่าเฉล่ีย 
S.D.  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n แทน  จํานวนประชากร 
P แทน  ค่าร้อยละ 
T-test  แทน  ค่าทดสอบทีเทส 
F-test  แทน  ค่าทดสอบเอฟเทส 
SS แทน  ค่าผลรวมของคะแนนเบียงเบนแต่ละตัวยกกําลังสอง (Sum of squares)  
MS  แทน  ค่าความแปรปรวน (Mean square)  
df  แทน  ช้ันของความอิสระ  
p  แทน  ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความคลาดเคล่ือน 
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4.2 ขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์และแปรประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยนําเสนอการวิจัยในรูปแบบตางราง และ

คําอธิบายใต้ตาราง โดยทําการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน    

ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน จากการสัมภาษณ์ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยเรื่องน้ี ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษานคร

หงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามตารางประกอบการบรรยาย
ปรากฏดังภาพตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ (%)
วุฒิการศึกษา  
ประถมศึกษา 38 11.90 
สูงกว่าประถมศึกษา 282 88.10 

รวม 320 100.00
อาชีพ  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 37 11.60 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 28 8.80 
เกษตรกรรม/รบัจ้าง 237 74.10 
อ่ืน ๆ  18 5.60 

รวม 320 100.00
รายได้/เดือน  
น้อยกว่า 5,000 บาท  14 4.40 
5,001-10,000 บาท 195 60.90 
1,0001-1,5000 บาท 72 22.50 
มากกว่า 1,5000 ขึ้นไป 39 12.20 

รวม 320 100.00
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่าส่วนใหญ่ เป็นวุฒิการศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา จํานวน 282 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.10 และวุฒิการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 มีอาชีพ
เกษตรกรรม/รับจ้าง จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 และอาชีพ
อ่ืน ๆ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 มีรายได้ 5,001-10,000 บาท จํานวน 195 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.90 รายได้ 1,0001-1,5000 บาท จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายได้มากกว่า 
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1,5000 ขึ้นไป จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อย 12.20 และรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท มีจํานวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.40  
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมทุกด้าน 

 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 
  S.D. ระดับ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.31 0.45 มาก 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  4.11 0.61 มาก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล   4.18 0.52 มาก 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.23 0.60 มาก 

รวม 4.20 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.20,S.D.=0.51) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูง 
สุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ (= 4.31,S.D.=0.45) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป  
(=4.23, S.D.=0.60) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ (= 4.11, 
S.D.=0.61)  
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความพงึพอใจ 
  S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน ส่งเสริมและมุ่งเน้นงาน
วิชาการ   4.20 0.81 มาก 

2. โรงเรียนจัดเน้ือหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 4.29 0.75 มาก 

3. โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 4.14 0.71 มาก 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้เด็กคิดเป็นทํา
เป็นแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 4.21 0.76 มาก 

5. มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 4.06 0.79 มาก 
6. มีการจัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ 3.98 0.82 มาก 
7. มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 4.30 0.77 มาก 
8. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 4.32 0.66 มาก 
9. โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครอง ทราบอย่าง

สม่ําเสมอและรวดเร็ว 4.38 0.75 มาก 
10. โรงเรียนจัดให้มีการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.28 0.78 มาก 
11. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 4.03 0.83 มาก 
12. เน้ือหาวิชาที่เรียน ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 4.01 0.81 มาก 
13. ครูสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและศึกษาค้นคว้าจริง 3.85 0.92 มาก 
14. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  3.78 0.91 มาก 
15. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ 4.06 0.72 มาก 
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การศึกษา การแนะแนวทางการศึกษา 
รวม 4.31 0.45 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
มีความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย (=4.31, S.D.= 
0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 9 โรงเรียนรายงานผลการเรียน
ของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบอย่างสมํ่าเสมอและรวดเร็ว (=4.38, S.D.=0.75) รองลงมา คือ ข้อ 
8 อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน (= 4.32, S.D.=0.66) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 14 การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (= 3.78, S.D.=0.91) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารงานงบ 
ประมาณ 

 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับความพงึพอใจ 
  S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือความเหมาะสมใน
การเสนอของบประมาณ  4.10 0.87 มาก 

2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  4.04 0.68 มาก 

3. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและ แหล่งกองทุนจากชุมชนและ
องค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 3.69 0.73 มาก 

4. โรงเรียนมีการบริหารงานธุรการ-การเงิน การบัญชี สะดวกรวดเร็ว
และถูกต้อง  3.98 0.79 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดทําระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตามขั้นตอน
ของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 4.02 0.80 มาก 

6. โรงเรียนมีการติดตามผลตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงิน และผลการดําเนินงานให้ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบทุก
ภาคเรียน  4.08 0.65 มาก 

7. โรงเรียนมีการวางแผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จําเป็นต้องใช้ในกิจ 
กรรมของโรงเรียน  3.94 0.73 มาก 

8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์สินที่ดี เปิดเผย
และตรวจสอบได้  4.10 0.84 มาก 

9. โรงเรียนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานการเงินและบัญชี การ
พัสดุ ครุภัณฑ์ 4.03 0.85 มาก 

10. โรงเรียนอํานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและงานอ่ืนกับ
โรงเรียน 4.37 0.64 มาก 
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11. โรงเรียนเรียนมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและ
ขาดแคลน 4.14 0.76 มาก 

12. โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ 3.88 0.71 มาก 
13. โรงเรียนใช้งบประมาณได้ตามกําหนดเวลา 3.88 0.79 มาก 

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับความพงึพอใจ 
  S.D. ระดับ 

14. โรงเรียนควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการแก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 4.13 0.88 มาก 

15. โรงเรียนควรมีการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเสื้อผ้า อุปกรณ์
การเรียน 4.06 0.90 มาก 

รวม 4.11 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (= 4.11, S.D.=0.61) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสุด ได้แก่ ข้อ 10 โรงเรียนอํานวยความสะดวกกับผู้มา
ติดต่อราชการและงานอ่ืนกับโรงเรียน (=4.37, S.D.=0.63) รองลงมา คือ ข้อ 11 โรงเรียนเรียนมีการ
จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน (= 4.14, S.D.=0.76) และข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ ข้อ 3 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและ แหล่งกองทุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษา (= 3.69, S.D.=0.73) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับความพงึพอใจ 
  S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนมีจํานวนครูเพียงพอสําหรับ จัดการเรียนการสอน และเอา
ใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  4.17 0.75 มาก 

2. ครูใช้จิตวิทยาในการพูด มีจิตใจอ่อนโยน รักเมตตานักเรียน มีความ 
ยุติธรรม อบรมตักเตือนนักเรียนด้วยความรัก  4.13 0.72 มาก 

3. ครูมีบุคลิกภาพที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ แต่งกายเรียบ 
ร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน 4.27 0.72 มาก 

4. ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีใน
ท้องถิ่น  4.30 0.76 มาก 

5. ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดติดตามความประพฤติของนักเรียน 
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  4.24 0.72 มาก 

6. ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  4.47 0.78 มาก 

7. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน  4.10 0.78 มาก 
8. ครูสอนในวิชาที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง 4.32 0.86 มาก 
9. ครูตักเตือนและทําโทษนักเรียนอย่างมีเหตุผล 4.32 0.73 มาก 
10. ครูร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เช่น 

วันเข้าพรรษา 4.34 0.70 มาก 
11. การประพฤติปฏิบัติตนของครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 4.19 0.71 มาก 
12. การส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาวินัยของครูเพ่ือเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ชุมชน 4.22 0.76 มาก 
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13. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครู 4.19 0.74 มาก 
14. การสร้างขวัญกําลังใจเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

งานของบุคลากร 4.33 0.81 มาก 
15. การส่งเสริมให้ครู ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและจัดทําผลงานทาง

วิชาการ 4.09 0.75 มาก 
รวม 4.18 0.52 มาก 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
พบว่าผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ ในด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉล่ีย (= 4.18, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ข้อ 6 ครู
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (=4.47, 
S.D.=0.78) รองลงมา คือ ข้อ 10 ครูร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เช่น 
วันเข้าพรรษา (= 4.34, S.D.=0.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 15 การส่งเสริมให้ครู ได้ศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมและจัดทําผลงานทางวิชาการ (=4.09, S.D.=0.75) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ระดับความพงึพอใจ 
  S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนจัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัด 
การภายในโรงเรียน  4.30 0.79 มาก 

2. โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองทราบ  4.28 0.73 มาก 

3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้
เป็นองค์การที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  4.28 0.74 มาก 

4. โรงเรียนให้การต้อนรับและอํานวย ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับ
โรงเรียนด้วยดี  4.07 0.86 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดทําข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  4.12 0.81 มาก 
6. โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียน ถึงผู้ปกครองเป็นประจํา  4.18 0.68 มาก 
7. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่เหมาะเพียงพอ สะอาด 

และปลอดภัย ต่อนักเรียน  4.07 0.69 มาก 
8. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน  4.12 0.75 มาก 
9. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้อาคารและสถานที่  4.20 0.84 มาก 
10. โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง 

เช่น การจัดหาทุนการศึกษา  4.16 0.72 มาก 
11. โรงเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ให้สาธารณชนทราบ  4.18 0.62 มาก 
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12. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อผู้ปกครองที่
เก่ียวกับการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 421 0.69 มาก 

13. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  3.91 0.79 มาก 

14. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษา 4.20 0.74 มาก 
15. โรงเรียนมีห้องนํ้า ห้องส้วม บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ 4.18 0.83 มาก 

รวม 4.23 0.60 มาก 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
พบว่าผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ ในด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย (= 4.23, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1 
โรงเรียนจัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน (=4.30, 
S.D.=0.79) รองลงมา คือ ข้อ 2 โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองทราบ (= 4.28, S.D.=0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 13 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (= 3.91, 
S.D.=0.79) ตามลําดับ 
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สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 แตกต่างกัน 
  
ตารางที่ 4.7 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ประถมศึกษา  
 

(n =38 ) 

สูงกว่า
ประถมศึกษา 
(n =282) f Sig. 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.30 0.54 4.31 0.43 0.05 1.00 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  4.14 0.72 4.11 0.58 0.31 0.71 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล   4.20 0.63 4.18 0.50 0.19 0.88 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.20 0.66 4.23 0.59 0.32 0.73 

รวม 4.49 0.47 4.28 0.50 2.38 0.15 
  

  จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมท้ัง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ 0.05  
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สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามอาชีพ 

 

ความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
(n =37) 

ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว

(n =28) 

เกษตรกรรม/
รับจ้าง 

(n = 237)

อ่ืน ๆ 
 

(n =18 ) f Sig.

 S.D.  S.D.  S.D.   S.D. 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.36 0.36 4.29 0.41 4.30 0.45 4.28 0.57 0.26 0.86
2. ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ  
4.11 0.63 4.02 0.64 4.13 0.58 4.03 0.75 0.40 0.75

3. ด้านการบริหารงานบุคคล  4.18 0.51 4.18 0.59 4.17 0.50 4.33 0.51 0.57 0.64
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.28 0.50 4.09 0.63 4.22 0.61 4.44 0.56 1.38 0.25

รวม 4.32 0.48 4.18 0.45 4.32 0.51 4.28 0.54 0.67 0.57
  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
จําแนกตาม อาชีพ พบว่าโดยรวมท้ัง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามอาชีพ 

 

ความพึงพอใจของการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  

ระหว่างกลุ่ม 0.158 3 0.05 0.26 0.86 
ภายในกลุ่ม 64.329 316 0.20   

รวม 64.488 319    
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 0.442 3 0.15 0.40 0.75 

ภายในกลุ่ม 116.370 316 0.37   
รวม 116.812 319    

3. ด้านการบริหารงานบุคคล  ระหว่างกลุ่ม 0.454 3 0.15 0.57 0.64 
ภายในกลุ่ม 84.464 316 0.27   

รวม 84.918 319    
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 1.506 3 0.50 1.39 0.25 

ภายในกลุ่ม 114.362 316 0.36   
รวม 115.868 319    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.518 3 0.17 0.67 0.57
ภายในกลุ่ม 81.525 316 0.26   

รวม 82.043 319    
  

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ปกครองที่มีรายได้/เดือน ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 แตกต่างกัน 
   
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามรายได้/เดือน 

 

ความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 
(n =14) 

5,001- 
10,000 บาท
(n =195 ) 

10,001-
15,000 บาท 

(n =72 ) 

15,000 บาท 
ขึ้นไป 

(n =39 ) 
 S.D.  S.D.  S.D.   S.D.

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.21 0.57 4.31 0.46 4.30 0.43 4.33 0.36
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.04 0.66 4.14 0.59 3.99 0.66 4.19 0.53
3. ด้านการบริหารงานบุคคล  3.96 0.60 4.20 0.52 4.17 0.52 4.19 0.43
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.18 0.60 4.21 0.64 4.26 0.56 4.31 0.46

รวม 4.46 0.49 4.28 0.51 4.33 0.51 4.32 0.46
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามรายได้ /เดือน พบว่าโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามรายได้/เดือน 

 

ความพึงพอใจของการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  

ระหว่างกลุ่ม 0.154 3 0.05 0.25 0.86 
ภายในกลุ่ม 64.333 316 0.20   

รวม 64.488  319    
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 1.546 3 0.51 1.41 0.24 

ภายในกลุ่ม 115.266 316 0.36    
รวม 116.812 319    

3. ด้านการบริหารงานบุคคล  ระหว่างกลุ่ม 0.729 3 0.24 0.91 0.44 
ภายในกลุ่ม 84.189 316 0.27    

รวม 84.918  319    
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 0.422 3 0.14 0.39 0.76 

ภายในกลุ่ม 115.446 316 0.37    
รวม 115.868 319    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.500 3 0.17 0.65 0.59 
ภายในกลุ่ม 81.543 316 0.26   

รวม 82.043  319    
  

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลการสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi- 

Structure interview) 
 

จากการวิจัยครั้งน้ีได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
(Semi-Structure interview) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure 
interview) ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 1.1 ท่านมีความประทับใจหรือไม่ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในปกครองของ
ท่านที่ไปเข้าเรียนหรือไม่อย่างไร 

  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ตอบแบบสัมภาษณ์พอสรุปได้ 4 ด้าน คือ 
 1. ครูสอนดี จากการสัมภาษณ์บุคคลดังต่อไปน้ี 
   - ประทับใจเพราะครูในโรงเรียนสอนดี พูดดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนสอน

โดยไม่ปิดบังความรู้  
    (นางหอมหวน ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - ประทับใจเพราะคณะครูที่โรงเรียนดูแลดี สอนดีสอนตรงตามหลักวิชาการ 
     (นางสาวอุไรวรรณ ศรบีาง เมื่อวันที่ 9 ม.ค.)  
   - ประทับใจที่ลูกของเรามีครูที่ดีที่สอนให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นเด็กดีของพ่อแม่ 
    (นางจิรารัตน์ ดีลา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
  2. การเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ บุคคลต่อไปน้ี 
   - ประทับใจที่ทางคุณครูเอาใจใส่ในการเรียนการสอนของเด็กทําให้เด็กมีพัฒนา 

การที่ดีขึ้น 
    (นางกนกวรรณ สอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561) 
   - ประทับใจเพราะทําให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ  
   (จิรพันธ์ พรมพิมพ์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561) 
 3. ครูพูดจาไพเราะ จากการให้สัมภาษณ์ของ 
  - ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ทั้งการครองตนปฏิบัติหน้าที่รวมถึงพูดจาไพเราะ 
    (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561)  
   - ประทับใจเพราะครูเอาใจใส่ดูแลดี ครูดูแลดี พูดเพราะ 
    (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561) 
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 4. ต้ังใจสอน จากการให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่อไปน้ี 
  - ครูต้ังใจสอนดี ไม่ปล่อยเด็กเล่นในช่ัวโมงเรียน  
    (นางสาวอุไรวรรณ ศรีบาง เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
   - ครูสอนให้นักเรียนเกิดความรู้โดยนักเรียนมีความสุขกับการเรียน 
   (นายสมาน ราชโยธา 7 ม.ค. 2561)  
  สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนเน่ืองจากครู

สอนดี เอาใจใส่ในนักเรียน พูดจาไพเราะ มีความต้ังใจที่จะสอนให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มกําลังความ 
สามารถของครู   

 1.2 ท่านต้องการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างไร  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีความความคิดเห็นออกเป็น 4 ด้าน 
 1. ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ 
  - อยากให้ครูเน้นการอ่านออกเขียนได้ในช่วง ป.3- ป.6ให้ได้เพราะนักเรียนจะได้

เป็นพ้ืนฐานในระดับช้ันที่สูงขึ้น  
   (นางกนกวรรณ สอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
  - นักเรียนบางส่วนยังอาจไม่ออกเขียนไม่ได้อยากให้เน้นการออกเขียนได้ 
    (นางไกรวัลย์ ทุมมาลาเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
 2. ต้องการให้โรงเรียนฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
  - เน้นวิชาการ อ่านออกเขียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง ความรู้ทั่วไป สิ่งที่อยู่รอบตัว 
   (นางสาลิกา สอนแก้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561) 
  - นักเรียนยังไม่กล้าแสดงออกอยากให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมที่จะทําให้เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
   (นางหอมหวน ขะพินิจ 7 ม.ค. 2561) 
 3. อยากให้ครูสอนโดยใช้โครงงาน 
  - อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติ

ด้วยตนเองมากที่สุด เช่น การทําโครงงาน  
   (นางปาหนัน บรรเทาญาติ 8 ม.ค. 2561) 
  4. อยากให้ครูสอนด้วยการให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริง 
   - อยากให้การเรียนบางวิชาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง เช่น การ

เรียนคอมพิวเตอร์ การปลูกต้นไม้ ฯ  
   (นายมิตร กิริซี 8 ม.ค. 2561) 
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 สรุปว่า ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้กล้าแสดงออก ให้ครูสอนโดยการใช้โครงงาน มีการลงมือปฏิบัติจริง  

 1.3 ท่านพอใจกับผลการเรียนของนักเรียนในปกครองหรือไม่อย่างไร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้คําตอบเป็น 3 ด้าน คือ 
 1. พอใจเพราะผลการเรียนออกมาดี 
  - พอใจผลการเรียนเป็นที่น่าภูมิใจ ผลการเรียนดีขึ้นและนักเรียนมีความกระตือ  

รือร้นเอาใจใส่การเรียนมาก  
   (นางสมพร กานาวงค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
 2. พอใจกับการที่นักเรียนกล้าแสดงออก 
  - พอใจเพราะนักเรียนมีความสามารถกล้าแสดงออกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง

โรงเรียนได้จัดขึ้น 
   (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561) 
  - พอใจกับผลการเรียนที่ครูสอน  
   (นางหอมหวน ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561) 
  - พอใจมากเน้นการทําให้นักเรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และกล้าแสดงเหตุผล

ในบางเรื่องได้อย่างดี  
   (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561) 
  - พอใจเพราะลูกดิฉันเรียนไม่เก่ง แต่กล้าแสดงออกในกิจกรรมร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง 
   (นางสาลิกา สอนแก้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
 3. มีความพอใจที่นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
  - พอใจมากเพราะเด็กมีการพัฒนาเรื่องการเรียนดีขึ้นมาก 
   (นางปาหนัน บรรเทาญาติ วันที่ 12 ม.ค. 2561)  
  - พอใจมากเพราะเด็กมีการพัฒนาขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้นกับวิชาที่ตัวเองได้

เรียนมาและมีการตอบคําถามได้เกือบทุกคําถามที่ผู้ปกครองถามเก่ียวกับการเรียน 
   (นายสมาน ราชโยธา วันที่ 12 ม.ค. 2561) 
  สรุปว่า ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลการเรียนของนักเรียนเพราะนักเรียน 

เรียนดี กล้าแสดงออก การเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structure inter-

view) ของตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนในกลุ่มกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านวิชาการสามารถสรุปได้ว่ามีความประทับใจในการจัดการ
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เรียนการสอนเน่ืองจากครูสอนดี เอาใจใส่ในนักเรียน พูดจาไพเราะ มีความต้ังใจที่จะสอนให้นักเรียนได้ 
รับความรู้เต็มกําลังความสามารถของครูต้องการให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ ให้กล้าแสดงออก ให้ครูสอนโดยการใช้โครงงาน มีการลงมือปฏิบัติจริงและมีความพึง
พอใจในผลการเรียนของนักเรียน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure 
interview) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 2.1 ท่านต้องการให้โรงเรียนที่นักเรียนในปกครองของท่านเข้าเรียนจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเด็กนักเรียนในด้านใดบ้าง 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันเป็น 4 ด้านคือ 
  1. การจัดสรรงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอน 
   - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน นํานักเรียนไปทัศนศึกษา  
    (นางสมพร กานาวงค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - ในด้านสื่อการเรียนการสอน ในด้านโภชนาการ  
    (นางกนวรรณ สอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 
   - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคุณภาพ นํานักเรียนไปทัศนศึกษา  
    (นายจริพันธ์ พรมพิมพ์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - ด้านความรู้เน้นทางด้านวิชาภาษาอังกฤษเพราะนักเรียนส่วนมากมีปมด้อย 

ด้านวิชาน้ี  
    (นางจิรารัตน์ ดีสา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
  2. การจัดสรรงบประมาณบางส่วนมาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน 
   - ให้ทุนการศึกษา จัดซื้อเสื้อผ้า จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
    (นางหอมหวล ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - ด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนเร่ืองทุนทรัพย์ ด้านการจัดหาอุปกรณ์

การศึกษา  
    (นายสมาน ราชโยธา เมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2561) 
   - ในด้านซื้ออุปกรณ์เก่ียวกับการเรียนการสอนให้เด็กทุกคน ในด้านทุนการศึกษา

ให้กับเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ ในด้านอ่ืน ๆ ที่เด็กต้องการโดยตรง โดยให้ครูพิจารณาเป็นรายบุคคล ราย
กรณีที่สมควรจะได้  

    (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2561)  
   3. อยากให้จัดสรรงบประมาณบางส่วนมาจัดกิจกรรมแก่นักเรียน 
   - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคุณภาพ นํานักเรียนไปทัศนศึกษา  
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    (นายจริพันธ์ พรมพิมพ์ เมื่อ วันที่ 10 ม.ค. 2561)  
  4. อยากให้จัดสรรงบประมาณบางส่วนมาใช้ในด้านการกีฬาอาหารและทัศนศึกษา 
   - ด้านกีฬา อุปกรณ์กีฬา ด้านการเรียนรู้ เพ่ิมหนังสือต่าง ๆ เข้าห้องสมุด ส่งเสริม

ให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน ความรู้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน 
    (นางสาลิกา สอนแก้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - ด้านการเรียนและด้านกีฬา  
    (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
  สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเด็กนักเรียนใน

ด้านการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนหรือขาดแคลน เน้นนํามาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน กีฬาและด้านอาหารและทัศนศึกษา 

 2.2 ถ้าท่านมีโอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณโรงเรียนของท่านจะจัดสรร
งบประมาณลงสู่ส่วนใดบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็น 3 ด้าน 
  1. อยากจัดสรรงบประมาณลงสู่การเรียนการสอน 
   - ในด้านการเรียนการสอน  
    (นางกนวรรณ สอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นํานักเรียนไปทัศนศึกษา  
    (นางหอมหวล ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ แจกทุนให้เด็กยากจน  
    (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - นํานักเรียนไปแข่งวิชาการ  
    (นายสามิตร มาสารี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 256)  
   - จัดซื้อชุดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ นํานักเรียนไปทัศนศึกษาเพ่ือได้ความรู้  
    (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
  2. ผู้ปรกครองอยากมีส่วนร่วมในการจัดงบประมาณในบางเรื่อง 
   - พัฒนาการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ด้านโครงการท่ี

ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในโครงการบางโครงการ 
     (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อในวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
   - สถานที่เช่นสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ มุ่งไปที่ตัวเด็กในแต่ละกลุ่ม

อย่างเด็กเล็กเน้นที่สีสันและของตกแต่งมี่เป็นหมวดหมู่ เด็กโตเน้นวิชาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
คณิตฯ อังกฤษและภาษาแบ่งเป็นห้อง ๆ เพ่ือง่ายต่อการดูแล  
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    (นางสาลิกา สอนแก้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - อยากไปร่วมทํางบพัฒนาผู้เรียนบางเรื่อง เช่น เรื่องจริยธรรม สถานศึกษาและ

พัฒนาบุคลากร พัฒนาบํารุงรักษาอาคารสถานที่  
    (นายสมาน ราชโยธา เมื่อในวันที่ 12 ม.ค. 256) 
   
  3. อยากจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   - ในด้านการเรียนการสอน โดยการจัดหาสื่อการเรียนการสอนอย่างครบครัน 
     (นางไกรวัลย์ ทุมมาลา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561) 
   - พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและพัฒนาบุคลากร พัฒนาบํารุงรักษาอาคารสถานที่  
    (นายสมาน ราชโยธา เมื่อในวันที่ 12 ม.ค. 256) 
 สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าถ้ามีโอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ

โรงเรียนของท่านจะจัดสรรงบประมาณลงสู่ด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เด็กนักเรียน จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้พอเพียงและอยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครง 
การต่าง ๆ ของโรงเรียน  

 2.3 ท่านคิดว่าปัจจุบันโรงเรียนที่นักเรียนในปกครองของท่านเข้าเรียนมีการใช้จ่าย
งบประมาณได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไร 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบโดยมีความคิดเห็นเป็น 2 ด้าน คือ 
  1. ควรใช้จ่ายงบประมาณไปในทางด้านเทคโนโลยี 
   - เหมาะสมแต่ควรเพ่ิมด้านเทคโนโลยี เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ

เครื่องอํานวยความสะดวกต่าง ให้มากพอเพียง  
    (นายไมตรี วินานนท์ 7 ม.ค. 2561) 
   - อยากให้โรงเรียนจัดซื้อกล้องวรจรปิดเพราะเป็นการรักษาความปลอดภัยของ

โรงเรียนตลอดจนช่วยในการรักษาทรัพย์สินของทางโรงเรียน  
    (นางสมพร กานาวงค์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
  2. ควรนํางบประมาณไปใช้ในด้านการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
   - การใช้งบประมาณเหมาะสมแล้ว และควรจะนํามาใช้ในด้านพาไปทัศนศึกษา 

เข้าค่ายพักแรมตลอดจนการเข้าค่านจริยธรรมบ้าง  
    (นางหอมหวล ขะพินิจ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
  สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจุบันโรงเรียนที่นักเรียนในปกครองของ

ท่านเข้าเรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ โรงเรียนควรจะเพ่ิมการ
เรียนการสอนที่เน้นสื่อเทคโนโลยีมากกว่าน้ี ควรนํางบประมาณมาใช้ในด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure inter-
view) ของตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนในกลุ่มกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ด้านงบประมาณสามารถสรุปได้ว่า ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการ
ให้โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเด็กนักเรียนในด้านการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษาให้ 
กับนักเรียนยากจนหรือขาดแคลน เน้นนํามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน กีฬาและด้านอาหารและ
ทัศนศึกษา ถ้ามีโอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณโรงเรียนของท่านจะจัดสรรงบ ประมาณลงสู่
ด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้พอเพียงและอยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนที่
นักเรียนในปกครองของท่านเข้าเรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ 
โรงเรียนควรจะเพ่ิมการเรียนการสอนที่เน้นสื่อเทคโนโลยีมากกว่าน้ี ควรนํางบประมาณมาใช้ในด้าน
การศึกษาเพ่ิมขึ้น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure 
interview) ด้านการบริหารงานบุคคล 

 3.1 ท่านมีความประทับใจในความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาที่นักเรียน
ในปกครองของท่านเข้าเรียนหรือไม่อย่างไร 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นในแนวเดียวกันคือประทับใจในตัวบุคลากรของโรงเรียน 
  - ประทับใจเพราะครูเป็นคนที่ใจดี สอนดี  
   (นางจิรารัตน์ ดีสา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - ประทับใจเพราะอยากให้นักเรียนต้ังใจเรียนหนังสือจะได้เรียนเก่ง ๆ  
   (นางสมพร กานาวงค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - มีความประทับใจมากบุคลากรมีการสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและมีความสามารถใน

วิธีการสอนและทํากิจกรรมแตกต่างกันไป  
   (นางกนวรรณ สอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - พาไปเที่ยว เข้าค่ายพักแรม  
   (นางหอมหวล ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - ประทับใจเพราะพูดจาเพราะ สอนนักเรียนดี เข้าใจง่าย  
   (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
  - ครูในโรงเรียนพูดดี สอนดี  
   (นายสามิตร มาสารี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
   - ประทับใจเพราะครูดีต่อนักเรียนมาก ช่วยสอนให้ได้ความรู้ มีความสามารถ  
   (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  



85 

  - ประทับใจเพราะยังอยากให้นักเรียนได้มีความรู้เพ่ิมอีกมากมายในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม  

   (นายจริพันธ์ พรมพิมพ์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - มีความประทับใจมากนอกเหนือจากความรู้แล้ว บุคลากรบางท่านยังแนะนําวิธี

ปฏิบัติเวลานักเรียนมีปัญหา ด้านวินัยผู้ปกครองมีวิธีพูดกับเด็กยังไง 
    (นางสาลิกา สอนแก้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - มีความประทับใจเพราะบุคลากรที่สอนในโรงเรียนสามารถสอนได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาและบุคลากรทุกคนก็ได้จบมาโดยตรงของแต่ละรายวิชา  
    (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อในวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
   - ประทับใจเพราะบุคลากรสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรมี

คุณสมบัติตรงตามหลักสูตร  
    (นายสมาน ราชโยธา เมื่อในวันที่ 12 ม.ค. 2561) 
 สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความประทับใจในความรู้ความสามารถของบุคลากรใน

สถานศึกษาเพราะครูเป็นคนที่ใจดี สอนดี มีสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน มีความรู้ความสามารถ 
  3.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนดีหรือไม่ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเป็น 4 คือ 
  1. ประทับใจบุคลากรเพราะเป็นคนใจดี 
   - ครูทุกคนมีจิตใจดี เอาใจใส่ดี ครูสอนดี พูดเพราะเอาใจใส่มากเป็นที่รักของ

นักเรียนทุกคน 
     (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
  2. ประทับใจบุคลากรเพราะสอนดี 
   - เอาใจใส่ดีเพราะ ครูสอนดี พูดเพราะเอาใจใส่มาก  
    (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
   - ดีเพราะครูในโรงเรียนมาก่อนเด็กทุกครั้งที่เด็กมาถึง และมีการแนะนําเด็กใน

การช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนของตนเองทุกเช้า 
     (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561) 
  3. ประทับใจบุคลากรเพราะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
   - ครูทุกคนเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
    (นางสมพร กานาวงค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - เวลามีบางเรื่องมีไม่เข้าใจไปถามครูในโรงเรียนได้รับคําตอบอย่างดีและให้ความ 

ช่วยเหลือทุกเรื่อง  
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    (นางกนวรรณ สอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
  4. ประทับใจบุคลากรเพราะมีความรู้ความสามารถ 
   - ดูแลดีมากเพราะนักเรียนได้คิดอะไรดี ๆ มากมาย ทั้งน้ีเป็นเพราะครูแต่ละท่าน

มีความรู้ความสามารถมาก จนสามารถถ่ายทอดและช้ีนําแนวทางที่ดีแก่นักเรียนได้ 
     (นายสามิตร มาสารี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561) 
   - ดีเพราะครูมีความสนใจ ใส่ใจเด็กทุกคนและมีการแนะนําแนวทางที่ดีให้แก่เด็ก ๆ  
    (นายสมาน ราชโยธา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561) 
 สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่

นักเรียนเป็นอย่างดี มีการแนะนําตักเตือนนักเรียน เอาใจใส่ต่อนักเรียนดี 
 3.3 ในความคิดท่านคิดว่าครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการประพฤติตนและมีการ

วางตนเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสมและมีบุคลิกน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิกเห็นออกเป็น 4 ด้านคือ 
  1. มีการวางตัวเหมาะสม 
   - วางตัวเหมาะอยากให้ครูทุกคนต้ังใจสอนนักเรียน อยากให้ครูพูดดี ๆ กับนักเรียน 
     (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - เป็นแม่พิมพ์ที่ดี ไม่ใช่สอนเด็กได้อย่างเดียวแต่ต้องทําให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 

วางตัวให้เหมาะสม  
    (นางสาลิกา สอนแก้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
  2. มีบุคลิกน่าเช่ือถือ 
   - ครูทุกคนต้องแสดงตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ครูทุกคนต้องทําตัวให้เหมาะสม

กับการเป็นครูด้านบุคลิกภาพของครูต้ังแต่งตัวให้ถูกให้ดูเรียบร้อยไปไหนมาไหนให้ดูน่าเช่ือถือตลอดเวลา  
    (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
   - ครูทุกคนต้องแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กในด้านการใช้วาจาคําพูดที่

สุภาพการแต่งการให้เรียบร้อย  
    (นายสมาน ราชโยธา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561) 
  3. พูดจาไพเราะ 
    - ไม่พูดคําหยาบ ไม่ตีนักเรียนโดยไม่มีเหตุผล 
     (นางจิรารัตน์ ดีสา เมื่อวันที่ 8 ม.ค 2561) 
   - เป็นคนสุภาพอ่อนโยน พูดจาไพเราะ ทําให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก 
     (นางไกรวัลย์ ทุมมาลา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561) 
  4. เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี 
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   - เอาใจใส่นักเรียน พูดจาเพราะ 
    (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 
 สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดว่าครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการประพฤติตน

เป็นแบบอย่างทีดีอยู่แล้ว มีการวางตัวที่เหมาะสม มีบุคลิกที่น่าเช่ือถือและมีการพูดจาไพเราะ เอาใจ
ใส่นักเรียน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure inter-
view) ของตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนในกลุ่มกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคลได้ดังน้ีผู้สัมภาษณ์มีความประทับใจ
ในความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาเพราะครูเป็นคนที่ใจดี สอนดี มีสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
มีความรู้ความสามารถ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี มีการแนะนํา
ตักเตือนนักเรียน เอาใจใส่ต่อนักเรียนดี ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี
อยู่แล้ว มีการวางตัวที่เหมาะสม มีบุคลิกที่น่าเช่ือถือและมีการพูดจาไพเราะ เอาใจใส่นักเรียน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure 
interview) ด้านการบริหารงานทั่วไป 

  4.1 ท่านคิดว่าท่านต้องการรับรู้ข่าวสารเรื่องราวของโรงเรียนที่นักเรียนในปกครองของ
ท่านเข้าเรียนด้านใดบ้าง 

 ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นเป็น 3 ด้าน 
  1. ต้องการรับรู้ผลการเรยีนและพฤติกรรมของนักเรียน 
   - ด้านการเรียนของลูก  
    (นางหอมหวล ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - ด้านการเรียน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
     (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
   - อยากรับรู้เรื่องผลการเรียน อยากให้ทางโรงเรียนส่งเกรดไปที่บ้าน  
    (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
   - ต้องการจัดการเรียนการสอนของครู เรื่องการพัฒนาการเรียนของเด็กในแต่ละ

ภาคเรียน เรื่องการใช้งบประมาณในการพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียน  
    (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
  2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   - ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
    (นางนุชนาฏ ศรีมงคล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
   - อยากให้โรงเรียนลงกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  



88 

    (นายสามิตร มาสารี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561)  
  3. การเผยแพร่งบประมาณของโรงเรียน  
   - ต้องการจัดการเรียนการสอนของครู เรื่องการพัฒนาการเรียนของเด็กในแต่ละ

ภาคเรียน เรื่องการใช้งบประมาณในการพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียน 
     (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
 4.2 ท่านพอใจต่อการให้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีความคิดเห็นออกเป็น 2 ด้าน 
  1. มีความพอใจด้านการบริการของโรงเรียน 
   - พอใจเพราะทางโรงเรียนมีบริการต่อผู้ปกครองเป็นอย่างดีไม่เรื่องต่าง ๆ ที่

ผู้ปกครองแต่ละคนมาขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนเช่นงานเอกสาร อาคารสถานที่ อ่ืน ๆ  
    (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
   - พอใจในการให้บริการด้านอาคารสถานที่เวลาไปขอใช้ 
     (นางหอมหวล ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
  2. มีความพอใจเพราะครูปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีแล้ว 
    - พอใจคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นครูที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
     (นางจิรารัตน์ ดีสา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - พอใจในความเป็นผู้ปฎิบัติดีและเอาในใจใส่ของครู 
     (นายสามิตร มาสารี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561) 
 สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริการของโรงเรียน เพราะว่าครูได้

อบรมสั่งสอน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองดีแล้ว 
  4.3 ในความคิดเห็นของท่านคิดว่าโรงเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านใดเป็นกรณี

เร่งด่วนเพราะเหตุใด 
  ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็น 3 ด้าน  
  1. ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนของเด็ก 
   - การแก้ไขที่เร่งด่วนด้านการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ ด้านผู้เรียนเช่นนิสัยการ

พูดของเด็ก ด้านการเรียนของเด็กโดยเน้นให้เด็กให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน  
    (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
  2. ปรับปรุงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กนักเรียน 
   - ในการเรียนการสอน เด็กยุคใหม่ติดเกมไม่อยากเรียนหนังสือ 
     (นางกนวรรณ สอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
  3. ปรับปรุงด้านเทคโนโลยี โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการของโรงเรียน 
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   - เทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นมีสื่อการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยี  
    (นางจิรารัตน์ ดีสา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - มีกล้องวงจรปิดในที่ต่าง ๆ และมีในห้องเพราะอาจมีการเกิดการลักขโมย  
    (นางหอมหวล ขะพินิจ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
 สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโรงเรียนได้มีการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดีแล้ว 

และได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าโรงเรียนต้องมีปการปรับปรุงแก้ไขด้านการเรียนของเด็ก พฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ มีความต้ังใจเรียนเว้นจากการเล่นเกม โรงเรียนควรจัดหาเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติม 

 4.4 ท่านต้องการให้โรงเรียนที่นักเรียนในปกครองของท่านเข้าเรียนมีการมุ่งเน้นการ
พัฒนาไปทางใดเป็นกรณีพิเศษ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีความคิดเห็นออกเป็น 3 ด้าน 
   1. มีความต้องการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
   - ด้านการเรียนการสอนโดยให้ครูนํารูปแบบการสอนใหม่มาใช้ตลอดจนนําสื่อ

การเรียนการสอนมาประกอบการเรียนการสอน  
    (นางไกรวัลย์ ทุมมาลา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - ด้านการเรียนการสอนของเด็กทุกคนให้มีการพัฒนาขึ้นให้มากกว่าน้ีเช่นการ

เขียน การอ่าน 
    (นางปาหนัน บรรเทาญาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561)  
   - มุ่งเน้นในด้านการเรียนให้เด็กเขียนอ่านให้ได้ดีกว่าน้ีและเร่ืองการใช้คําพูดให้

เด็ก หัดใช้คําพูดที่ สุภาพเรียบร้อยกว่าน้ี  
    (นายสมาน ราชโยธา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561) 
  2. มีความต้องการพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - การกีฬาและด้านการเรียนการสอน  
    (นายสามิตร มาสารี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561.)  
   - ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านเกษตร  
    (นายผายา สุวรรณภักดี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
   - การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี  
    (นางสมพร กานาวงค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
   - การรักษานักเรียนเวลาเจ็บป่วย การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา  
    (นายจริพันธ์ พรมพิมพ์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561)  
  3. มีความต้องการพัฒนาด้านการเรียนภาษาอังกฤษ 
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   - เน้นวิชาที่ต้องสอบโอเน็ตโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเพราะนักเรียนส่วนมาก
ต่างทําข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ได้  

    (นางจิรารัตน์ ดีสา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561)  
 สรุปว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการการให้นักเรียนมีการพัฒนามุ่งเน้นไปด้านการเรียน

การสอนเช่นภาษาอังกฤษ ด้านกีฬา ดนตรี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure inter-

view) ของตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนในกลุ่มกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ
ต้องการรับรู้ข่าวสารทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ รับรู้ผลเกรด พฤติกรรมของนักเรียน และมีการเผย 
แพร่ประชาสัมภาษณ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนมีความ
พึงพอใจในการบริการของโรงเรียน เพราะว่าครูได้อบรมสั่งสอน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองดีแล้ว โรงเรียน
ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดีแล้ว และได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าโรงเรียนต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้าน
การเรียนของเด็ก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีความต้ังใจเรียนเว้นจากการเล่นเกม โรงเรียนควรจัดหา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และต้องการให้นักเรียนมีการพัฒนามุ่งเน้นไปด้านการเรียน
การสอนเช่นภาษาอังกฤษ ด้านกีฬา ดนตรี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1” เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Qunatitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
ส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการ 
ศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา 
อาชีพ รายได้/เดือน โดยจําแนกตามองค์ประกอบความพึงพอใจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 1,901 คน ใช้วิธี 
การสุ่ม สุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของโรงเรียนแต่ละขนาด
ซึ่งได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน R.V.Krejcie & 
D.W.Magan) จึงนํามาเทียบสัดส่วน ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 320 คน และผู้ให้ข้อมูลประกอบ 
ด้วยผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการแจงนับ
ความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายและใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ด้วย F-test (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) ผู้วิจัยขอแสดงผลการวิจัยโดยสรุปตามลําดับดังน้ี 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1” 
สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าส่วนใหญ่ เป็นวุฒิการศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.10 และวุฒิการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 มีอาชีพเกษตรกรรม/
รับจ้าง จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.60 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 มีรายได้ 5,001-10,000 บาท จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90 
รายได้ 1,0001-1,5000 บาท จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายได้มากกว่า 1,5000 ขึ้นไป 
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อย 12.20 และรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท มีจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.40  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริหารงาน
วิชาการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ตามลําดับมีรายละเอียดดังน้ี  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 มีความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 9 โรงเรียนรายงานผลการเรียนของ
นักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ําเสมอและรวดเร็ว รองลงมา คือ ข้อ 8 อุปกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 14 การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ 
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ตามลําดับ 
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2. ด้านการบริหารงานงบประมาณพบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ีมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 10 โรงเรียนอํานวยความสะดวกกับผู้มา
ติดต่อราชการและงานอ่ืนกับโรงเรียน รองลงมา คือ ข้อ 11 โรงเรียนเรียนมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร
และ แหล่งกองทุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา ตามลําดับ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 พบว่าผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ ในด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 ครูเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา คือ ข้อ 10 
ครูร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เช่น วันเข้าพรรษา และข้อที่มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 15 การส่งเสริมให้ครู ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและจัดทําผลงานทางวิชาการ ตาม 
ลําดับ 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
พบว่าผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ ในด้านการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 โรงเรียนจัดระบบฐาน 
ข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ข้อ 2 โรงเรียนจัดระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู บุคลากรและผู้ปกครองทราบ และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 
13 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
จําแนกตามอาชีพ พบว่าโดยรวมท้ัง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

ผลวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
จําแนกตามอาชีพ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนก
ตามรายได้/เดือน พบว่าโดยรวมท้ัง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในโดยจําแนก
ตามองค์ประกอบความพึงพอใจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไปได้ดังน้ี   

4.1 ด้านวิชาการผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนเน่ืองจาก
ครูสอนดี เอาใจใส่ในนักเรียน พูดจาไพเราะ มีความต้ังใจที่จะสอนให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มกําลัง
ความสามารถของครูต้องการให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ให้
กล้าแสดงออก ให้ครูสอนโดยการใช้โครงงาน มีการลงมือปฏิบัติจริงและมีความพึงพอใจในผลการเรียน
ของนักเรียน 

4.2 ด้านงบประมาณ ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเด็ก
นักเรียนในด้านการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนหรือขาดแคลน เน้น
นํามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน กีฬาและด้านอาหารและทัศนศึกษา ถ้ามีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การบริหารงบประมาณโรงเรียนของท่านจะจัดสรรงบประมาณลงสู่ด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นสิ่งที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้พอเพียงและอยากให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนที่นักเรียนในปกครองของท่านเข้า
เรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ โรงเรียนควรจะเพิ่มการเรียนการ
สอนที่เน้นสื่อเทคโนโลยีมากกว่าน้ี ควรนํางบประมาณมาใช้ในด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าผู้สัมภาษณ์มีความประทับใจในความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษาเพราะครูเป็นคนที่ใจดี สอนดี มีสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน มีความรู้ความ 
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สามารถ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี มีการแนะนําตักเตือน
นักเรียน เอาใจใส่ต่อนักเรียนดี ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีอยู่แล้ว 
มีการวางตัวที่เหมาะสม มีบุคลิกที่น่าเช่ือถือและมีการพูดจาไพเราะ เอาใจใส่นักเรียน   

4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความต้องการรับรู้ข่าวสารทาง
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ รับรู้ผลเกรด พฤติกรรมของนักเรียน และมีการเผยแพร่ประชาสัมภาษณ์
กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจัดขึ้น รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน มีความพึงพอใจในการ
บริการของโรงเรียน เพราะว่าครูได้อบรมสั่งสอน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองดีแล้ว โรงเรียนได้มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆดีแล้ว และได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าโรงเรียนต้องมีปการปรับปรุงแก้ไขด้านการเรียน
ของเด็ก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีความต้ังใจเรียนเว้นจากการเล่นเกม โรงเรียนควรจัดหา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และต้องการการให้นักเรียนมีการพัฒนามุ่งเน้นไปด้านการ
เรียนการสอนเช่นภาษาอังกฤษ ด้านกีฬา ดนตรี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพ
การศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดําเนินตามนโยบาย
การปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทีใหม่ การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาระบบการศึกษาโดยโรงเรียนนํานโยบายไปดําเนินการให้บรรลุ เป้าหมายมุ่งความเป็นเลิศทาง
การศึกษา นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีการบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ทียึดทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม หลัก 
การมีส่วนร่วม หลักการรับผิดชอบและ หลักความคุ้มค่า เป็นเคร่ืองมือในการนําวิสัยทัศน์ และ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติการกําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายทีสําคัญที่จะทําให้
โรงเรียนมีอิสระ มีความเข้มแข็งใน การบริหาร เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็ว และ
สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ ซึงได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทําให้ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ แก้วประทุม ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อ การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 4 อันดับ คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 นํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบอย่างสมํ่าเสมอ
และรวดเร็ว มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชา 
การ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา จึงทําให้ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยู่ในระดับมาก ได้ให้ความสําคัญ ในด้านการพัฒนาหลัก 
สูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เน้นกระบวนการจัดการเรียน การสอนมีการนิเทศภาย 
ในมีการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคน ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข จึงถือว่าผู้เรียนมีความ 
สําคัญสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิสิทธิ์ ฉัตรมงคล ได้ทําการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จําแนกตามอาชีพและระดับช่วงช้ันของนักเรียน
ที่ปกครองอยู่พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมือง
พัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ใน 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบริหารงานบุคคลกับด้าน
บริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน โดย 
รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายได้พบว่าด้านบริหารงานวิชาการ
กับด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนอํานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและงานอ่ืนกับโรงเรียน 
โรงเรียนเรียนมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน โรงเรียนมีการระดม
ทรัพยากรและ แหล่งกองทุนจากชุมชนและองค์กรภายนอกซึ่งส่วนมากจะเน้นการร่วมมือจากศิษย์เก่า
ของโรงเรียน ทําให้เกิดการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิดา 
ชัยปฏิวัติ ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธ์ิสัมพันธ์
พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธ์ิ
สัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ด้านบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรายุทธ แก้วประทุม ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ การบริหารงาน
ของโรงเรียนบ้านหินแร่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 4 อันดับ คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้สนับสนุนและส่งเสริมและมีการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครูมี ความประพฤติและเป็นแบบอย่างทีดี ครูเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เช่น วันเข้าพรรษา การส่งเสริมให้ครู ได้ศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมและจัดทําผลงานทางวิชาการโรงเรียนยังมีแผนในการพัฒนาครูและตนเองให้มีคุณภาพ
อยู่เสมอจึงทําให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน กลุ่มคุณภาพ
การศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิรา เหลืองอุบล และ น้ําลิน เทียมแก้ว ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัย
พบว่าด้านที่ 1 ทรัพยากร ห้องสมุด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด คือ วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการสื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมกับความต้องการ หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้อง 
การ ด้านที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 
สิทธิในการเข้าใช้บริการ มีแบบฟอร์มการขอใช้บริการต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการ มีการจัดบริการอย่าง
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หลากหลาย ด้านที่ 3 เจ้าหน้าที่ผูกให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูเข้า-ออก ให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการใช้บริการ ด้านที่ 4 สถานที่/สิ่งอํานวย
ความสะดวก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ที่ช้ัน
หนังสือสะดวกต่อการค้นหา มีที่น่ังจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ และพร้อมใช้บริการ และมีแผ่น
ป้ายบอกประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน เป็นระเบียบ และด้านที่ 5 การประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เอกสารแนะนําการใช้บริการมีความครบถ้วนชัดเจน มีช่อง 
ทางในการเสนอแนะข้อคิดเห็นหลากหลาย เว็บไซต์สํานักวิทยบริการมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 ได้มีนโยบายการบริหารงานมุ่งเน้น ผลงานเป็นหลักและได้นําข้อเสนอแนะของสํานัก 
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) โดยทางโรงเรียนได้นํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดระบบ สารสนเทศส่งผลต่อการบริการผู้ปกครองและนักเรียนใน
ด้านการจัดบริการเอกสารอย่างรวดเร็ว โรงเรียนอํานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและงานอ่ืน
กับโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน โรงเรียนมีการ
ระดมทรัพยากรและ แหล่งกองทุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา จึงทํา
ให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษานคร
หงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ ผุสดี แสงหล่อ ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ ริหารงานของโรงเรียนสวนป่า
อุปถัมภ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือการบริหารงานบุคคลการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารงานทั่วไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา แพนกุดเรือ ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานของ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและ รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจ เมื่อ
จําแนก ตามอาชีพและวุฒิการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต 
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5.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 จําแนกดังน้ี 

  1. จําแนกตามวุฒิการศึกษา ของผู้ปกครอง พบว่าโดยรวมท้ัง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิฎฐิ วรรณธน์วิทยาภรณ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร 
งาน ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์กร 
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
และสอดคล้องกับ อรพิน เจียมพิรุฬห์กิจ ได้ศึกษาความคาดหวังในการบริหารงานวิชาการะดับก่อน
ประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหลานรัก จังหวัดระยอง ความคาดหวังในการ
บริหารงานวิชาการระดับก่อน ประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม
และรายด้าน มีความคาดหวัง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

  2. จําแนกตามอาชีพ ของผู้ปกครอง พบว่าโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมวิษณุ 
เกิดในหล้า ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
โดยรวมและ รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัวและค้าขายและเกษตรกร/
รับจ้าง ทีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับ พัชริน เล็กชอุ่ม ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด กลางราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จําแนกตามอาชีพของ ผู้ปกครอง พบว่า แตกต่างกันโดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การบริหาร 
งานบุคคล การบริหารงาน งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานวิชาการ มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน จําแนกตามอาชีพทีมีความพึงพอใจแตกต่างกัน คือ อาชีพค้าขายกับ
ราชการ ด้านบริหารงานบุคคล อาชีพค้าขายกับเกษตรกรรม ด้านการบริหารงานทั่วไป อาชีพค้าขายกับ
รับจ้าง ด้านการบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป อาชีพรับ
ราชการกับเกษตรกรรม โดยรวมด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และการ
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บริหารงานท่ัวไป อาชีพรับราชการกับรับจ้างโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกัน อาชีพเกษตรกรรมกับ
รับจ้าง ด้านการบริหารงานบุคคล  

  3. จําแนกตามรายได้ ของผู้ปกครอง พบว่าโดยรวมท้ัง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัย ริวธิดา เนื้อ
ทอง ที่ได้ทําการศึกษาความต้องการ ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแสงหิรัญ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม รายได้ต่อเดือน โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ อโนมา แซ่โง้ว ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล สองภาษาในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสองภาษาใน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จําแนกตามรายได้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

ตอนที่ 4 แนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนใน โดยจําแนกตามองค์ประกอบ
ความพึงพอใจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบ 
ประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไปได้ดังน้ี 

4.1 ด้านวิชาการผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนเน่ือง 
จากครูสอนดี เอาใจใส่ในนักเรียน พูดจาไพเราะ มีความต้ังใจที่จะสอนให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มกําลัง
ความสามารถของครูต้องการให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ให้
กล้าแสดงออก ให้ครูสอนโดยการใช้โครงงาน มีการลงมือปฏิบัติจริงและมีความพึงพอใจในผลการเรียน
ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรี ธนภัทร ภูภักดิ์ ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านเลิงบาก สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาอุบลราชธานี เขตผลการศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านเลิงบากสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3โดยภาพรวม 
ทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ 
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของโรงเรียน ด้านพฤติกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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4.2 ด้านงบประมาณผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเด็ก
นักเรียนในด้านการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนหรือขาดแคลน  
เน้นนํามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน กีฬาและด้านอาหารและทัศนศึกษา ถ้ามีโอกาสมีส่วนร่วม
ในการบริหารงบประมาณโรงเรียนของท่านจะจัดสรรงบประมาณลงสู่ด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นสิ่ง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้พอเพียงและอยากให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนที่นักเรียนในปกครองของท่านเข้า
เรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ โรงเรียนควรจะเพิ่มการเรียนการ
สอนท่ีเน้นสื่อเทคโนโลยีมากกว่าน้ี ควรนํางบประมาณมาใช้ในด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ สอดคล้องกับ วนิดา ทินนา ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อําเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก 

4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าผู้สัมภาษณ์มีความประทับใจในความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษาเพราะครูเป็นคนที่ใจดี สอนดี มีสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน มีความรู้ความ 
สามารถ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี มีการแนะนําตักเตือน
นักเรียน เอาใจใส่ต่อนักเรียนดี ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีอยู่แล้ว 
มีการวางตัวที่เหมาะสม มีบุคลิกที่น่าเช่ือถือและมีการพูดจาไพเราะ เอาใจใส่นักเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ได้ศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงบประมาณ และด้านวิชาการ ตามลําดับ วนิดา ทินนา ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกษตร
สมบูรณ์วิทยาคม ด้านการบริหารบุคคล อยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษา แต่ละด้านจําแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนพบว่า ด้านการบริหารบุคคล ไม่
แตกต่างกัน 

4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่าผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความต้องการรับรู้ข่าวสารทาง
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ รับรู้ผลเกรด พฤติกรรมของนักเรียน และมีการเผยแพร่ประชาสัมภาษณ์
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน มีความพึงพอใจในการ
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บริการของโรงเรียน เพราะว่าครูได้อบรมสั่งสอน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองดีแล้ว โรงเรียนได้มีการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆดีแล้ว และได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าโรงเรียนต้องมีปการปรับปรุงแก้ไขด้านการเรียนของ 
เด็ก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีความต้ังใจเรียนเว้นจากการเล่นเกม โรงเรียนควรจัดหาเทคโนโลยีที่ 
ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และต้องการการให้นักเรียนมีการพัฒนามุ่งเน้นไปด้านการเรียนการ
สอนเช่นภาษาอังกฤษ ด้านกีฬา ดนตรี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกียรติศักด์ิ นาคสนิท ได้ศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียน
ยอเซฟพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอเซฟพิจิตร ในภาพรวม
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านงานบริหารท่ัวไป 
รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานวิชาการ ส่วนด้านงบประมาณ ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนยอเซฟพิจิตร จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สําหรับผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหารงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การบริหารงานวิชาการผู้บริหารและครูควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

ใหม่ ๆ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดระบบการนิเทศติดตาม การ
สอนของครู และนํามาปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามปฏิทินโรงเรียน จัดการ
เรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

 2. การบริหารงานงบประมาณผู้บริหารและครูควรจัดระบบการควบคุมภายในจัดหา
งบประมาณจากแหล่งภายนอกทังจากภาครัฐและเอกชนจัดทําระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน  

 3. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนควรมีจํานวนครูเพียงพอมีวุฒิหรือมีความสามารถ 
ตรงกับงานทีรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ และควรมีบุคลิก 
ภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  

  4. การบริหารงานทั่วไปผู้บริหารและครูควรจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ 
โรงเรียนอย่างเป็นระบบความสะดวกในการให้บริการห้องพยาบาลรวมถึงห้องนํ้า ห้องส้วม มีความ
เพียงพอ สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 

  2. ควรศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน กลุ่มคุณภาพ
การศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

  3. ควรศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษา
นครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ลําดับที่ของแบบสอบถาม 
   

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
..................................... 

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ใช้สําหรับ

เก็บข้อมูลเพ่ือทําการวิจัยเท่าน้ัน การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระทําในภาพรวมจึงไม่มีผลกระทบใดๆ แก่
ท่าน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง คําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างย่ิง  

2. แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ด้าน จํานวน 60 ข้อ ดังน้ี 

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  จํานวน 15 ข้อ 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  จํานวน 15 ข้อ 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล  จํานวน 15 ข้อ 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  จํานวน 15 ข้อ 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ 
โอกาสน้ี 

 
 
 

นายธวัช ราชมี 
นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครองนักเรียน สอบถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา อาชีพ 
และรายได้  
 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความตามความเป็นจริง  

 
1. วุฒิการศึกษา  
  ประถมศึกษา  
  สูงกว่าประถมศึกษา  
 
2. อาชีพ  
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
  เกษตรกรรม/รับจ้าง  
  อ่ืน ๆ  
 
3. รายได้/เดือน 
  น้อยกว่า 5,000 บาท 
  5,001 - 10,000 บาท 
  10,001 - 1,5000 บาท 
  มากกว่า 1,5000 บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีเป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถาน 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ใน 4 คือ ด้านการบริหารงานวิชาการด้าน 
การบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดย
พิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียนแต่ละข้อความ
เพียงใด กรุณาอ่านแบบสอบถามอย่างละเอียด ก่อนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวา 
มือตามความคิดเห็นทุกด้านและทุกข้อ โดยให้ค่าของระดับ คะแนน 5 ระดับ ตามความเป็น
จริง ดังน้ี  

5 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
3  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับน้อย  
1  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับความพงึพอใจ

5 4 3 2 1
ด้านการบริหารงานวิชาการ    
1. โรงเรียนมีการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน ส่งเสริมและมุ่งเน้น

งานวิชาการ  
     

2. โรงเรียนจัดเน้ือหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

     

3. โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

     

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้เด็กคิด
เป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

     

5. มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์    
6. มีการจัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ    
7. มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์    
8. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน    
9. โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ    
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อย่างสมํ่าเสมอและรวดเร็ว

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
10. โรงเรียนจัดให้มีการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 
     

11. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

     

12. เน้ือหาวิชาที่เรียน ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้      
13. ครูสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและศึกษาค้นคว้าจริง      
14. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
     

15. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวทางการศึกษา 

     

ด้านการบริหารงบประมาณ      
16. โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือความเหมาะสม 

ในการเสนอของบประมาณ  
     

17. โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาปี เพ่ือจัดสรรงบ 
ประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

     

18. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทุนจากชุมชน
และองค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

     

19. โรงเรียนมีการบริหารงานธุรการ-การเงิน การบัญชีสะดวกรวด 
เร็วและถูกต้อง  

     

20. โรงเรียนมีการจัดทําระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตามขั้น 
ตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 

     

21. โรงเรียนมีการติดตามผลตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
ผลการใช้เงิน และผลการดําเนินงานให้ผู้ปกครอง และชุมชน
รับทราบทุกภาคเรียน  

     

22. โรงเรียนมีการวางแผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
กิจกรรมของโรงเรียน  
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23. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์สินที่ดีเปิด 
เผยและตรวจสอบได้  

     

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
24. โรงเรียนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานการเงินและบัญชี 

การพัสดุ ครุภัณฑ์ 
     

25. โรงเรียนอํานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการและงาน
อ่ืนกับโรงเรียน 

     

26. โรงเรียนเรียนมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลน 

     

27. โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ      
28. โรงเรียนใช้งบประมาณได้ตามกําหนดเวลา      
29. โรงเรียนควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการแก่

นักเรียนและผู้ปกครอง 
     

30. โรงเรียนควรมีการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเสื้อผ้า 
อุปกรณ์การเรียน 

     

ด้านการบริหารงานบุคคล      
31. โรงเรียนมีจํานวนครูเพียงพอสําหรับจัดการเรียนการสอน และ 

เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  
     

32. ครูใช้จิตวิทยาในการพูด มีจิตใจอ่อนโยน รักเมตตานักเรียน มี
ความยุติธรรม อบรมตักเตือนนักเรียนด้วยความรัก  

     

33. ครูมีบุคลิกภาพที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพแต่งกาย
เรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน 

     

34. ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ในท้องถิ่น  

     

35. ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ติดตามความประพฤติของ
นักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  

     

36. ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจและเข้าถึงนักเรียนมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

     

37. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน       
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38. ครูสอนในวิชาที่ตรงกับความรู้ความสามารถ      
39. ครูตักเตือนและทําโทษนักเรียนอย่างมีเหตุผล      

 

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
40. ครูร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน

เช่น วันเข้าพรรษา 
     

41. การประพฤติปฏิบัติตนของครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน      
42. การส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาวินัยของครูเพ่ือเป็นแบบ 

อย่างที่ดีแก่ชุมชน 
     

43. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครู      
44. การสร้างขวัญกําลังใจเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

งานของบุคลากร 
     

 
45. 

การส่งเสริมให้ครู ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและจัดทําผล 
งานทางวิชาการ 

     

ด้านการบริหารงานทั่วไป      
46. โรงเรียนจัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการภายในโรงเรียน  
     

47. โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู บุคลากร
และผู้ปกครองทราบ  

     

48. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
ให้เป็นองค์การ ที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

     

49. โรงเรียนให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
กับโรงเรียนด้วยดี  

     

50. โรงเรียนมีการจัดทําข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ       
51. โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองเป็นประจํา      
52. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่เหมาะเพียงพอ 

สะอาด และปลอดภัย ต่อนักเรียน  
     

53. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน  
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54. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้อาคารและสถานที่      
55. โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง 

เช่น การจัดหาทุนการศึกษา 
     

 

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
56. โรงเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนให้สาธารณชนทราบ  
     

57. โรงเรียนมีการจัดกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อผู้ปกครอง
ที่เก่ียวกับการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน  

     

58. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

     

59. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษา      
60. โรงเรียนมีห้องนํ้า ห้องส้วม บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ      

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถาม (IOC) 
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ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC) 

 
ของตัวแปรความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่มคุณภาพการศกึษานครหงส์ 

สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 

ข้อ
ที่ 

ความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ด้านการบริหารงานวิชาการ    
1. โรงเรียนมีการพัฒนาสูค่วามเป็นมาตราฐาน ส่งเสริม

และมุ่งเน้นงานวิชาการ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
2. โรงเรียนจัดเน้ือหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
3. โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งส่งเสริม

ให้เด็กคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
5. มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
6. มีการจัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
7. มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
8. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
9. โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้

ผู้ปกครองทราบอย่างสมํ่าเสมอและรวดเร็ว +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
10. โรงเรียนจัดให้มีการวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
11. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียน 

รู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
12. เน้ือหาวิชาที่เรียน ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิต 

ประจําวันได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
ด้านบริหารงานงบประมาณ    
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13. ครูสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและศึกษาค้น 
คว้าจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

ข้อ
ที่ 

ความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

14. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบ 
ครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการ 
ศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

15. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวทาง
การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

16. โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
เหมาะสมในการเสนอ ของบประมาณ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

17. โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการสถานศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

18. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและ แหล่งกองทุน
จากชุมชนและองค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

19. โรงเรียนมีการบริหารงานธุรการ-การเงิน การบัญชี 
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

20. โรงเรียนมีการจัดทําระบบการบริหารการเงิน เป็น 
ไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผย
ต่อชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

21. โรงเรียนมีการติดตามผลตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงิน และผลการดําเนินงานให้
ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

22. โรงเรียนมีการวางแผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จําเป็น 
ต้องใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

23. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
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สินที่ดี เปิดเผยและตรวจสอบได้  
24. โรงเรียนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานการเงิน

และบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ +1 0 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้
ข้อ
ที่ 

ความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

25. โรงเรียนอํานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ
และงานอ่ืนกับโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

26. โรงเรียนเรียนมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนและขาดแคลน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

27. โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ +1 0 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้
28. โรงเรียนใช้งบประมาณได้ตามกําหนดเวลา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
29. โรงเรียนควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
30. โรงเรียนควรมีการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน +1 0 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้
ด้านการบริหารงานบุคคล        
31. โรงเรียนมีจํานวนครูเพียงพอสําหรับ จัดการเรียน

การสอน และเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
32. ครูใช้จิตวิทยาในการพูด มีจิตใจอ่อนโยน รักเมตตา

นักเรียน มีความยุติธรรม อบรมตักเตือนนักเรียน
ด้วยความรัก  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

33. ครูมีบุคลิกภาพที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ 
แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

34. ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณีในท้องถิ่น  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

35. ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ติดตามความ
ประพฤติของนักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลา
เรียน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

36. ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจและเข้าถึง
นักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
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37. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
38. ครูสอนในวิชาที่ตรงกับความรู้ความสามารถของ

ตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
39. ครูตักเตือนและทําโทษนักเรียนอย่างมีเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
ข้อ
ที่ 

ความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

40. ครูร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้นในชุมชน เช่น วันเข้าพรรษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

41. การประพฤติปฏิบัติตนของครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

42. การส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาวินัยของครูเพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

43. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุรธรรมจริยธรรมให้กับ
คณะครู +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

44. การสร้างขวัญกําลังใจเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

45. การส่งเสริมให้ครู ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและ
จัดทําผลงานทางวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

ด้านการบริหารงานทั่วไป        
46. โรงเรียนจัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือใช้ใน

การบริหารจัดการภายในโรงเรียน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
47. โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู 

บุคลากรและผู้ปกครองทราบ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
48. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน 

โรงเรียนให้เป็นองค์การ ที่ทันสมัย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  0 +1 +1 +1 +1 .80 ใช้ได้

49. โรงเรียนให้การต้อนรับและอํานวย ความสะดวกแก่
ผู้มาติดต่อกับโรงเรียนด้วยดี  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

50. โรงเรียนมีการจัดทําข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
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51. โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง 
เป็นประจํา  +1 +1 +1 +1 0 .80 ใช้ได้

52. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่เหมาะ
เพียงพอ สะอาด และปลอดภัย ต่อนักเรียน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

 

ข้อ
ที่ 

ความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

53. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

54. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้อาคารและสถานที่ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
55. โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน

และผู้ปกครอง เช่น การจัดหาทุนการศึกษา  +1 +1 +1 0 0 .60 ใช้ได้
56. โรงเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษาของโรงเรียนให้สาธารณชนทราบ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
57. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ

ต่อผู้ปกครองที่เก่ียวกับการเรียนและพฤติกรรมของ
นักเรียน  +1 +1 +1 +1 0 .80 ใช้ได้

58. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้

59. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
60. โรงเรียนมีห้องนํ้า ห้องส้วม บริการนักเรียนอย่าง

เพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้
 

 



 
 

 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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Reliability 
 

Item-Total Statistics 
 Scale  

Mean if Item  
Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a01 252.30 956.355 .469 .983 
a02 252.30 951.321 .666 .983 
a03 252.43 950.392 .608 .983 
a04 252.43 939.564 .819 .983 
a05 252.30 960.562 .398 .983 
a06 252.80 942.717 .637 .983 
a07 252.27 954.064 .483 .983 
a08 252.23 957.702 .535 .983 
a09 252.13 954.120 .655 .983 
a10 252.23 950.737 .673 .983 
a11 252.43 952.461 .610 .983 
a12 252.57 947.357 .598 .983 
a13 252.50 939.569 .700 .983 
a14 252.83 921.454 .855 .983 
a15 252.53 940.464 .789 .983 
b16 252.70 930.010 .731 .983 
b17 252.70 938.562 .698 .983 
b18 253.20 946.028 .529 .983 
b19 252.77 937.426 .723 .983 
b20 252.73 930.064 .848 .983 
b21 252.63 936.447 .785 .983 
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b22 252.87 939.292 .648 .983 
 Scale  

Mean if Item  
Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b23 252.67 936.230 .811 .983 
b24 252.37 942.102 .794 .983 
b25 252.37 940.033 .735 .983 
b26 252.57 939.909 .681 .983 
b27 252.30 944.286 .724 .983 
b28 252.63 928.102 .765 .983 
b29 252.57 945.978 .506 .983 
b30 252.50 941.983 .736 .983 
c31 252.33 940.506 .825 .983 
c32 252.37 944.240 .687 .983 
c33 252.47 938.533 .752 .983 
c34 252.33 943.816 .742 .983 
c35 252.37 939.826 .790 .983 
c36 252.17 947.592 .637 .983 
c37 252.20 946.924 .708 .983 
c38 252.43 933.151 .770 .983 
c39 252.33 939.678 .695 .983 
c40 252.37 937.413 .846 .983 
c41 252.37 939.275 .803 .983 
c42 252.30 936.562 .798 .983 
c43 252.40 938.731 .826 .983 
c44 252.50 937.362 .843 .983 
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c45 252.33 940.851 .816 .983 
d46 252.43 936.392 .744 .983 

 Scale  
Mean if Item  

Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
d47 252.30 940.631 .757 .983 
d48 252.20 946.510 .719 .983 
d49 252.20 946.303 .667 .983 
d50 252.23 944.392 .714 .983 
d51 252.33 939.540 .848 .983 
d52 252.37 945.068 .668 .983 
d53 252.33 943.678 .746 .983 
d54 252.30 942.493 .714 .983 
d55 252.10 953.610 .541 .983 
d56 252.47 931.430 .813 .983 
d57 252.17 944.557 .710 .983 
d58 252.23 950.323 .531 .983 
d59 252.23 951.633 .586 .983 
d60 252.27 952.478 .626 .983 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.983 60 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ - สกุล  : นายธวัช ราชมี 
วัน เดือน ปี เกิด : 6 กุมภาพันธ์ 2514 
สถานที่เกิด : จังหวัดเลย 
 
การศึกษา     
 พ.ศ.2533 :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
   โรงเรียนเชียงคาน 
 พ.ศ.2537 : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
   สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 พ.ศ.2560 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 
 พ.ศ.2537 : ครูโรงเรียนบ้านปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 
 พ.ศ.2541  : ครูโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ. เลย 
 พ.ศ.2552 : ครูโรงเรียนบ้านปางคอม อ.ปากชม จ.เลย 
 พ.ศ.2554-ปัจจุบัน : ครูโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน อ.ปากชม จ. เลย 
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