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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานการบริการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และ
ด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2) เพ่ือน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบ 
ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และส่วนที่ 3 
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2561 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) ได้จ านวน 365 คน จากนั้นด าเนินการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์-
อนุสรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านบุคลากร มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  ด้านการบริหารงานทั่วไป   ด้านบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน) ส่วน
ด้านที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริการ 
 แนวทางในการสร้างความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พบว่า  
ผู้ปกครองพึงพอใจกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง  5  ด้านที่ผ่านมา  โดยเน้น
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดับแรก  และรองลงมาคืองานวิชาการ 
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Abstract 
 
Thesis Title      :   Parents' Satisfaction with Educational Management of  
        Marie  Anusorn  School Office, Buriram. 
Author             :   Mr. Sombut Phimjan 
Acardemic Year :  2018 
 
 The purpose of this research is to:  Study the satisfaction of students' parents 
towards the management of the Marie Anusorn School Buriram. There are five choices: 
1) Academic administration. 2) Human Resources. 3) Management Service. 
4) Management 5) General Administration. To provide research results and suggestions 
as a guideline for the development of educational management of the Marie Anusorn 
school to be more effective. 

 
 The tools used to collect data are:  Questionnaires are divided into 3 parts. 
The first past is about the general status of the parents. The second past is about the 
satisfaction of the parents on the management of primary and secondary education. The 
third past is about suggestion to guide the development of primary and secondary 
education in schools. (Memorial's efficiency even more.) 
 The sample is about the parents of Marie Anusorn School Buriram, year 2018. 
The sample size of Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) was 365.) Then 
stratified random sampling was used. Analyzes were percentage, mean, standard 
deviation (SD) 
 The results showed that the parents' were satisfied towards the management 
of the School was at a high level. When considering each aspect, it was found that 
parents were satisfied at every level. The highest satisfaction level goes to the Human 
Resource and Moral and ethics. General Administration, Academic Administration. The 
instructional management was the least satisfactory Service. 
 The satisfaction of the educational management of the Mary Memorial School 
found that the parents were satisfied with the educational management approach of the 
five schools in the past. The school emphasize the importance of promoting ethics. And 
the second is academic. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  เนื่องจากได้รับความกรุณาช่วยเหลือแนะน าจาก คณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาบาทหลวงสุรชัย เจริญพงษ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม  
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นที่ปรึกษาวิจัย  ที่ได้ให้ค าปรึกษา  ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องให้
สมบูรณ์  ให้ก าลังใจและติดตามในการท าวิจัยตลอดมา  ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณบาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร อดีตผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ดร.ดรุณี  ขันโท  
นักวิชาการศึกษามูลนิธิเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ที่ได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกท่าน  ที่ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ที่ได้ให้ความรู้
ความปรารถดีแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่ให้
ก าลังใจ  ตอบแบบสอบถาม  และช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คุณค่าประโยชน์ของวิทยานิพนธ์อันจะพึงมีต่อการศึกษา  ผู้วิจัยขอมอบความดีนั้นให้แด่บิดา  
มารดาผู้เป็นบุพการี  ครูอาจารย์ผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญาและเพ่ือน ๆ ที่ให้การสนับสนุนก าลังใจแก่
ผู้วิจัยมาโดยตลอด  จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 

 
 
 
       สมบัติ    พิมพ์จันทร์ 
         ธันวาคม  2561 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในมาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข
และมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553, หน้า 3)  

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ปฏิรูปการเรียนรู้ ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาก าลังคน ด้านเทคโนโลยี พัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความคิด พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดระบบทรัพยากรและการลงทุน
ทางการศึกษา มุ่งการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  รัฐได้ตระหนักว่าการจัด
การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การพัฒนาคนที่สมบูรณ์ต้องพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารวมไปถึงเมื่อนักเรียนอยู่นอก
โรงเรียนด้วย จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ตั้งแต่ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการในส่วนกลาง 
สื่อมวลชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมเกิดความตระหนักว่า ตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาของนักเรียนซึ่งในปัจจุบันแม้จะเป็นเพียงเยาวชนแต่ในอนาคตจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ต้องมี
คุณภาพ เพ่ือจะสามารถรับผิดชอบระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558, หน้า 41)  

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีการก าหนดสมรรถนะ
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ส าคัญของผู้เรียน มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้งทัศนคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้เต็มศักยภาพ (สา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558, หน้า 2) ทั้งนี้ควรมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้
เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชนและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542, หน้า 11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสถานบันทางสังคม  ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและการด า เนิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 ที่กระแสการเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบกับการพัฒนาประเทศและวิถี การ
ด ารงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ควรพิจารณาน าจุดแข็งของสังคมไทยในอดีต ตลอดจนจุดเด่นของ
การด าเนินยุทธศาสตร์ในอดีตมาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้ประเทศพัฒนาได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป
ในอนาคต ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติ  ให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการ
ด ารงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง รวมถึงทรง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของพสกนิกรในทุกด้าน สังคมไทยมีค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ความเป็นไทยได้ถูกสะท้อน
อยู่ในวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกี่ยวโยงกับสภาพสังคมของ
ประเทศ วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสามารถยึดโยงคนไทยให้เป็นเอกภาพ ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทย
ที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้กับบุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเง้าของตนเอง  ชุมชนเป็นกลไกที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคม
สวัสดิการ ชุมชนเป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุดของประเทศ วิถีชุมชนที่พ่ึงพิงและอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก 
ชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนพ่ึงตนเองได้ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชนจะเป็นพลังหลักใน
การพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554, หน้า 14-15)  

การพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจและ
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การจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  ซึ่งมี
หลักการส าคัญที่เน้นการกระจายอ านาจ โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ท าให้โรงเรียนควรสนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครอบคลุมการบริหารทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระบบการศึกษามากมาย โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียนเร่งพัฒนาและจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและเพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนา
ได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงควรเปิด
โอกาสให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัด
การศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน ที่มีต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือน ามาพัฒนาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
(ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 12)  

ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 
หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับความส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย (Goals) ความ
ต้องการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman, 1999) ความพึงพอใจ หมายถึงพอใจ ชอบ
ใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 775) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขหรือความ
พอใจเมื่อได้รับความส าเร็จหรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, 1987) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ี
ดีเมื่อประสบความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ 12 (Homb, 2000) 
โดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจและมีความสุขที่ความต้องการหรือเป้าหมาย 
ที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั่นเอง ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ก็ย่อม จะมีความต้องการหรือ
ความคาดหวังว่า การบริหารโรงเรียนจะท าให้นักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาเรียนนั้น ได้ความรู้และ
ความสามารถหรือได้ผลการเรียนดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสอบถามวัดระดับความพึง
พอใจหรือผลการสอบ (ชุติมา แพนกุดเรือ, 2556, หน้า 3)  

ผู้ปกครองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตเด็ก คือ บ้าน
และโรงเรียน ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรียน เมื่อได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
เป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครองเด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเกิดการพัฒนา  ในทุก ๆ ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้น ผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาท ในการสนับสนุน 
ส่งเสริมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ การด าเนินงานและเสนอ
แนวทางในการจัดการศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของผู้ปกครองต่างก็มุ่ง
ที่จะพัฒนาเด็กเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่า สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในชีวิตเด็ก คือ บ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ครูเปรียบเสมือนผู้น าของเด็ก หากต่างคนต่างน ากันไป คนละทิศละทางจะเป็นเส้นขนานสองเส้นที่ไม่
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พบกัน ดังนั้น ผู้ปกครองและครูจะต้องจับมือกัน ปรึกษาหารือกัน รับทราบปัญหาของกันและกันและ
หาทางร่วมมือกันท าให้เด็กได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามแนวทางที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม (ผุสดี แสงหล่อ, 2555, หน้า 2)  

การบริหารงานนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจ หากองค์การมีการบริหารงานที่
ดีย่อมช่วยให้องค์การนั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ง่ายขึ้น การบริหารงานไม่
เพียงแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องท าให้เสร็จสิ้นไปเท่านั้น การบริหารงานยังต้องอาศัยหลักการบริหารงานที่
ถูกต้องตามขั้นตอน สังคมของมนุษย์เป็นสังคมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม หมู่ เหล่า เป็นชุมชนขนาดต่าง 
ๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล เมือง และประเทศ จึงต้องมีการจัดระบบระเบียบของสังคมเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่าง  ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือความอยู่รอดสงบสุขและบังเกิด
ความก้าวหน้าในชุมชนเหล่านั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิด “สถาบันสังคม” และ “การบริหาร” ขึ้นมา 
สถาบันสังคมที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วัด โรงเรียน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึง
ต้องอ านวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือประโยชน์สุขของสมาชิกและความเจริญของสังคม โดยด าเนิน
ภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย ด้วยการจัดตั้ง “องค์การบริหาร” ที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
นั้น ๆ ดังนั้น สังคมกับองค์การบริหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ (นากเกสร แก้วตา, 2551, หน้า 
1)   

โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด การปฏิบัติงานของโรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะของผู้เรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีปัจจัยในการบริหารที่เป็นตัวสนับสนุนทั้ง  4 ด้าน คือ 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ 12 ด้าน คือ ก าหนดนโยบายและแผน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตร ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน สนับสนุนให้
เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษา พิทักษ์สิทธิเด็ก และพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ เสนอแนวทาง
และมีส่วนร่วมในการบริหาร ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน แต่งตั้งที่
ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย และยังได้เชิญผู้ปกครองมา
เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้กับเด็กอีกด้วย (ผ่องพักตร ์สุดสวาท, 2554, หน้า 2)  

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขนิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งการบริหารและการจัดการศึกษา  ของบุคลากรทุกกลุ่ม โดยมีปัจจัย
สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและการบริหารทั่วไป 
ยึดหลักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน  ให้มีประสิทธิภาพแต่ผลของการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือตรงศักยภาพที่ผู้ปกครองมีและผู้ปกครองบางส่วนยัง
ไม่เข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง ซึ่งมี
รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการจ้างงาน บางวันหากไม่มีการจ้าง รายได้ก็ไม่มี มีนักเรียนย้ายมาจาก
หลายพ้ืนที่ โดยมีการย้ายติดตามผู้ปกครองบ่อย เป็นสาเหตุให้จ านวนนักเรียนไม่แน่นอน มีความ
หลากหลายด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัวแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาในการปรับตัวเมื่อ
อยู่ร่วมกัน การหนีเรียน การไม่ใส่ใจการเรียนหรือไม่ท าการบ้านของนักเรียน จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของคร ูในการจัดการเรียนการสอน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด, 2557, หน้า 12)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ร่วมกัน
ของบุคลากรในสถานศึกษา ไม่ว่าจะมีขนาดและจ านวนนักเรียนแตกต่างกันอย่างไร การบริหารงาน
ด้านวิชาการ บุคลากร การบริการ บริหารงานทั่วไป ตลอดจนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลดีแก่
นักเรียน สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
ค ำถำมของกำรวิจัย 
 1.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานการบริการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการ
บริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2. เพ่ือน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยยึดแนวทางการบริหารตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2553, หน้า 14) ได้ก าหนดขอบข่ายการ
บริหารการศึกษาออกเป็น  ด้าน ดังนี้  

1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  
1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล  
1.3 ด้านการบริหารงานการบริการ   
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป  
1.5 ด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3,140 คน   

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 607-608) ได้จ านวน 365 คน จากนั้นด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling)  
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3. ตัวแปรที่ศึกษา  
3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

3.2 ตัวแปรตาม  
3.2.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   

อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 5 ด้าน ได้แก่  
3.2.1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  
3.2.1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล  
3.2.1.3 ด้านการบริหารงานการบริการ   
3.2.1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป  
3.2.1.5 ด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  

การวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความหมายเฉพาะที่เก่ียวกับการวิจัย ไว้ ดังนี้  
1. ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เป็นคนดีมี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความเจริญในทุกด้าน วัดได้โดยการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง ใน 5 ด้าน คือ  

1.1 ด้านการบริหารวิชาการ หมายถึง การพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน ด้วยหน้าที่
หลักของโรงเรียนคือการส่งเสริมและมุ่งเน้นงานวิชาการ  โดยมีภารกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวทางการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ  แก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผน
ปฏิบัติราชการ การรักษาวินัย การพัฒนาบุคลากร อัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้งและการเสริมสร้างประสิทธิภาพในงาน  

1.3 ด้านการบริหารงานการบริการ  หมายถึง การจัดการบริการด้านสาธารณูปโภค 
การจัดบริการน้ าดื่มน้ าใช้ส าหรับนักเรียน การบริการสถานที่จอดรถและระบบการจราจร 
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1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งาน
สารสนเทศและเทคโนโลยี  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา งาน
ดูแลอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณะและงานประสานความร่วมมือกับชุมชน  

1.5 ด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การด าเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้น ด้านรักเมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง 

2. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการจัดการอบรมเลี้ยงดู
เอาใจใส่นักเรียนที่บ้านอาจเป็นบิดา มารดาหรือเครือญาติของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาของโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานวิจัยนี้ก าหนดนักเรียน 1 คน ต่อผู้ปกครอง
นักเรียน 1 คน  

3. วุฒิการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 2. ระดับปริญญาตรี 3. ระดับปริญญาโท 
4. สูงกว่าปริญญาโท 
 4. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาที่ท าหน้าที่
จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  
 5. เพศ หมายถึง ความเป็นหญิง ความเป็นชายของผู้ปกครองที่ถูกก าหนดโดยสรีระ ได้แก่ 
เพศหญิง หรือเพศชาย 
 6. อายุ หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่เกิดจนถึงปีที่ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม โดยนับอายุ
เต็มปีบริบูรณ์ ได้แก่ 1) 20–30  ปี 2) 31–40  ปี  3) 41–50  ปี 4) 51–60  ปี และ 5) 61 ปีขึ้นไป 
 7. อาชีพ หมายถึง รูปแบบการด ารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบันของผู้ปกครองที่ได้มาซึ่ง
ค่าตอบแทนหรือรายได้ เพ่ือใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ได้แก่ 1) รับราชการ 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3) 
ธุรกิจส่วนตัว 4) พนักงานบริษัทเอกชน 5) เกษตรกร 6) แม่บ้าน 7) อ่ืน ๆ 
 8. รายได้ หมายถึง รายรับที่ผู้ปกครองได้มาจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) ต่ ากว่า 20,000  
บาท 2) 20,000–30,000 บาท และ 3) 30,001 บาทข้ึนไป 
 9. ระยะทางจากบ้านพักถึงโรงเรียน หมายถึง ความใกล้ไกลของระยะทางจากบ้านพักของ
ผู้ปกครองถึงโรงเรียน ได้แก่ 1) 0–5 กิโลเมตร 2) 6–10  กิโลเมตร 3) 11–15 กิโลเมตร 4) 16–20  
กิโลเมตร 5) 21–25 กิโลเมตร 6) 26–30 กิโลเมตร 7) 31 กิโลเมตร ขึ้นไป 
 10. ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง หมายถึง ชั้นเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ 1) ประถมศึกษาปีที่ 1 2) ประถมศึกษาปีที่ 2 3) ประถมศึกษาปีที่ 3 4) ประถมศึกษาปีที่ 4 
5) ประถมศึกษาปีที่ 5 6) ประถมศึกษาปีที่ 6 7) มัธยมศึกษาปทีี่ 1 8) มัธยมศึกษาปีที่ 2 
9) มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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1. เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

1.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
1.3 ความส าคัญของความพึงพอใจ  
1.4 องค์ประกอบของความพึงพอใจ  
1.5 การวัดความพึงพอใจ  

2. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
3. การบริหารโรงเรียน  

3.1 ความหมายของการบริหาร 
3.2 ความหมายของการบริหารโรงเรียน  
3.3 ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารโรงเรียน  
3.4 ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  

3.4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  
3.4.2 ด้านการบริหารงานบุคคล  
3.4.3 ด้านการบริหารงานการบริการ   
3.4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป  
3.4.5 ด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

4. บทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารของโรงเรียน  
5. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการวิจัย  

5.1 วุฒิการศึกษา  
5.2 อาชีพ  

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
\   6.1 งานวิจัยในประเทศ  

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

การบริหารงานทางการศึกษาในโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการส าหรับนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างมากในฐานะที่โรงเรียนเสมือนเป็นผู้ให้บริการย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดทัศนคติ
ที่พึงพอใจหรือไม่พอใจได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองต่อ ความคาดหวังของผู้รับบริการ
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ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้
ดังนี้  

1.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Satisfaction ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) กล่าวว่า เป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มี
ความสุข ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตนได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจ 
ตามพจนานุกรมด้านจิตวิทยา หมายความว่า เป็นความรู้สึกในขั้นแรกเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ความรู้สึกขั้นสุดท้ายเมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุ้น ซึ่งมีนักวิชาการหลายคน ได้ศึกษาและ
ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้  

วาสนา เลื่อมเงิน (2550, หน้า 21) กล่าวถึง ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึก 
ความชอบ ความพอใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงผลงานของหน่วยงาน ที่ประสบผลส าเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาหรือการให้บริการ  ผู้บริหารจะต้อง
ด าเนินการให้ผู้ปกครองหรือผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้าของงาน
บริการเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการแรกที่เป็นตัวบ่งชี้ ก็คือ จ านวนผู้ปกครองหรือจ านวนนักเรียนผู้มาใช้
บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง 
ๆ ที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ธร สุนทรายุทธ (2553, หน้า 111) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึง ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลต่อการท างานในด้านดีที่ เกิดจากการท างาน ท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ ใน
การท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความส าเร็จ ตามเป้าหมาย
ขององค์กร  

นงลักษณ์ กลมเกลี้ยง (2554, หน้า 16) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ถ้า
บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการท างานจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการเสียสละ 
อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

รักชนก บึงมุม (2554, หน้า 24) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกอัน
ดี ที่เกิดจากความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลท าให้เกิดความสบายใจและ มี
ความสุขที่ได้รับการตอบสนองตามต้องการ  ท าให้บุคคลเกิดแรงกระตุ้น มีความพยายาม ที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ  

สถาพร ส่องแสง (2554, หน้า 52) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึง
พอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้  เป็นความรู้สึก
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ส่วนตัว เมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป  และเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อการเลือกที่จะปฏิบัติ ในกิจกรรมนั้น ๆ  

สุพรรษา ทองเปลว (2554, หน้า 27) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความรู้สึกในงานที่ท าด้วยความเต็มใจหรือพอใจในทางบวกที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ดี ในการ
ท างานและได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลที่แสดงออกเมื่อได้รับผลตอบแทนที่แตกต่าง  ซึ่ง
รางวัลหรือผลตอบแทนเหล่านั้นเป็นสาเหตุของความพึงพอใจในการท างาน มีความเสียสละ อุทิศตน
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าใน
องค์การ  

กนกวรรณ อ่อนศรี (2554, หน้า 53) กุลธิดา เนื่องจ านงค์ (2555, หน้า 30) และ 
สุณิภา ชูเมือง (2555, หน้า 37) ได้กล่าวถึง ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ผลักดันหรือ
กระตุ้น หรือเร้าความรู้สึกของบุคคล ทั้งภายนอกและภายในให้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกมา ในแนวทางที่สนองตอบต่อความต้องการของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

ปริญดา หอมสวัสดิ์ (2555, หน้า 51) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า 
ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านวิชาการ หลักสูตร ด้านบุคลากร คุณภาพ ใน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการนักเรียน ด้านการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือที่เด็กจะได้มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม จิตใจและสติปัญญาตลอดจนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมตลอดไป  

ผุสดี แสงหล่อ (2555, หน้า 14) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรวม  
ของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความ
มุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการท างาน
รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  

บรรเจิด ศุภราพงศ์ (2556, หน้า 43) กล่าวถึง แนวคิดความพึงพอใจว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี ้ 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจาก ความคาดหวัง
หรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้  ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของบุคคล ทั้งนี้ความพึงพอใจจึงสามารถน าใช้ใน
การวัดระดับความพึงพอใจกับปัจจัยอ่ืนที่ใช้ในการศึกษา เช่นความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
โรงเรียน  

รัชนี ทีปกากร (2556, หน้า 26) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ที่ดีของบุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ซึ่งจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น 
และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้นจากความต้องการหรือจุดมุ่งหมาย
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นั้นไม่ได้รับการตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างานจะมีผลท าให้เกิด ความพึงพอใจในการ
ท างาน มีการเสียสละอุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ในที่สุด  

วรายุทธ แก้วประทุม (2556, หน้า 60) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือ
ทัศนคติที่ดีของบุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง  ซึ่งจะท าให้ เกิดความรู้สึก
กระตือรือร้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการ
หรือจุดมุ่งหมายนั้นได้รับการตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน จะมีผลท าให้เกิดความพึง
พอใจในการท างาน มีการเสียสละ อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การได้ในที่สุด  

วันเพ็ญ ธูปอินทร์ (2556, หน้า 26) องค์ประกอบของแรงจูงใจเกิดจากระบวนการ
เบื้องต้นของมนุษย์ที่มีความต้องการตามเป้าหมายที่ต้องการแล้วแรงขับหรือแรงจูงใจนั้นจะลดลงหรือ
หายไป รวมไปถึงท าให้ความต้องการนั้นหมดตามไปด้วย แต่จะเกิดความต้องการใหม่ เมื่อมีสิ่งเร้าใหม่
ที่มีความส าคัญมากกว่าส าหรับบุคลนั้นขึ้นมาทดแทนเป็นเช่นนี้เรื่อยไป เท่าท่ีมนุษย์มีความต้องการ  

นิติพล ภูตะโชติ (2556, หน้า 170) กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานว่า ความพึงพอใจ 
ในงานเป็นความรู้สึกที่ดีของพนักงานต่องานที่เขาท า อันเป็นผลมาจากสิ่งดี ๆ ที่พวกเขาได้รับจากการ
ท างาน เช่น ค่าตอบแทนที่ดี เพ่ือนร่วมงาน ลักษณะการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบ
การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ฯลฯ ผลจากการที่พนักงานเกิดความพึงพอใจ ในการท างาน 
พนักงานจะเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีขวัญและก าลังใจ เสียสละทุ่มเทให้กับ การท างาน ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานในองค์การส่งผลต่อความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ  

กู๊ด (Good, 1973, p. 384) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือ
ระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องานของตน  

มัลลินซ์ (Mulins, 1985, p. 22) ได้กล่าวถึง การสร้างความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีหลักและแนวทางคือ  

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรม ทุกคนเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ และ
ใช้มาตรฐานให้บริการเดียวกัน  

2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely service) คือ การให้บริการที่ตรงเวลา ตรงตาม
ความต้องการ  

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) คือ การให้บริการด้านสถานที่ 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) คือ การให้บริการและดูแล  
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จนกว่าจะหาย  
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) คือ การให้บริการที่มีการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ  
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากจะมีความเสมอภาคต่อเนื่อง ตรง

ต่อเวลาและเพียงพอในการให้บริการแล้วสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมีคุณภาพ ซึ่งกล่าวความ
พึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบาง
ประการในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุเป้าหมายบางอย่างเพ่ือที่จะสนองตอบต่อ
ความต้องการคือความคาดหวังที่มีอยู่และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อน
กลับไปยังจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก  

เดวิส และนิวสตรอม (Davis & Newstrom, 1985, p. 83) ได้ให้ความหมายของ 
ความพึงพอใจในการท างานว่า หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องานกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ  

สเตียรส์ (Steers, 1991, p. 256) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลให้คุณค่ากับสวัสดิการที่ได้รับความพึงพอใจจึงเป็นผลมาจากความรับรู้  ที่
บุคคลนั้นประเมินการให้คุณค่ากับสวัสดิการที่ได้รับความพึงพอใจมีความหมายในแนวทางแรก  คือ 
ความพึงพอใจในสวัสดิการเป็นความรู้สึกสนองตอบต่อด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถท าความเข้าใจ ได้คล้าย
เครื่องทัศนคต ิเราไม่อาจสังเกตเห็นความพึงพอใจได้โดยตรง แต่สามารถคาดเดาได้จาก การแสดงออก
และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ในแนวทางที่สอง ความพึงพอใจเป็นผลของความต้องการหรือ
ความคาดหวังของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับการกระท าที่บุคคลได้รับ บุคคลต้องการหรือ
ความคาดหวังของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับการกระท าที่บุคคลได้รับ บุคคลคาดหวังในด้าน
สวัสดิการจะท าให้มีความพึงพอใจกับผลที่ได้รับ  

แฮร์ริส (Harris, 2001, p. 173) ได้ให้ ความหมาย ของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือ
แรงจูงใจ  

ไกลเวอร์ (Glover, 2002, p. 23) ได้อธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า  เป็นระดับ
ความรู้สึกเมื่อความต้องการที่ส าคัญของคนเรา เช่น การมีคุณภาพดี มีความมั่นคง มีความสมบูรณ์พูน
สุข มีพวกพ้อง มีคนยกย่องต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ ที่เป็นไปตาม
ความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวัง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุเป้าหมาย หากความ
ต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ความพึงพอใจ
ในความหมายดังกล่าวจึงพอสามารถปรับใช้กับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ  การบริหารงานของ
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โรงเรียนได้ เนื่องจากโรงเรียนเปรียบเสมือนผู้ให้บริการที่ต้องการตอบสนอง  ต่อความคาดหวังของ
ผู้ปกครองในการวางแผนการประเมินหรือแก้ไขปัญหาการบริการของโรงเรียน ซึ่งจะจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผล ส าหรับผู้เรียนนั้นย่อมต้องเกิดจากการประสานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ  

1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
สมุทร ช านาญ (2556, หน้า 268-294) กล่าวถึง กลุ่มทฤษฎีที่เน้นการศึกษาเนื้อหา 

(Contents theories) เป็นกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ จึงมีการเรียกชื่อหนึ่งว่า 
ทฤษฎีที่เน้นความต้องการ (Need theories of work motivation) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาเพ่ือหา
ค าตอบของมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการอะไร ตลอดจนมีความต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีที่เน้น 
การตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการน าเสนอไว้หลากหลาย ส่วนทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับ ใน
ปัจจุบัน มีดังนี ้ 

1. ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need)  
มาสโลว์มีหลักที่ส าคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับขั้นความต้องการ เขามี

ความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น  แรงจูงใจของคนเรามาจากความ
ต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่  

1.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการ 
ปัจจัย 4 เช่น ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เครื่องนุ่งห่มเพ่ือป้องกันความร้อน หนาวและอุจาดตา ยา
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันแดด ฝน ลม อากาศหนาวและสัตว์ร้าย ความต้องการ
เหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ต้องบรรลุให้ได้ก่อน  

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุ 
ความต้องการด้านร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเพ่ิมขึ้นต่อไป เช่น หลังมนุษย์มีอาหารรับประทานจนอิ่มท้อง
แล้วได้เริ่มหันมาค านึงถึงความปลอดภัยของอาหารหรือสุขภาพโดยหันมาให้ความส าคัญกับเรื่อง
สารพิษท่ีติดมากับอาหาร ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา เป็นต้น  

1.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love  
needs) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแล้ว มนุษย์จะเริ่มมองหาความรักจากผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเอง
ครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น ต้องการให้พ่อแม่ พ่ีน้อง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรักเรา
คนเดียว ไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอื่นโดยการแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น  

1.4 ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น (Esteem needs) เป็นความ 
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ต้องการ อีกขั้นหนึ่งหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของ
แล้ว จะต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการการเรียกขาน 
จากบุคคลทั่วไปอย่างสุภาพให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อ่ืน เนื่องจาก
ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  

1.5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self- 
actualization needs) เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว 
เป็นความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมี และ
เป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้อง
ผ่านความต้องการในขั้นอ่ืน ๆ มาก่อนและจะต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  

2. ทฤษฎีอีอาร์จีของอัลเดอเฟอร์ (Alderfer’ ERG theory)  
จ าเนียร พลหาญ (2553, หน้า 117) กล่าวถึง Claylon alderfer ชาวอเมริกาได้

ก าหนดทฤษฎีขึ้น ซึ่งมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) ซึ่งสอดคล้องกับ สมุทร 
ช านาญ (2556, หน้า 268-294) ที่กล่าวถึง เคลตัน อัลเดอเฟอร์ (Clayton Alderfer) เป็นบุคคลหนึ่งที่
ศึกษาทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ เมอร์เรย์ (Murray) อัลเดอ
เฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการ เรียกว่า ทฤษฎีอี อาร์ จี (ERG) ซึ่ง
คล้ายกับทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow) อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) สรุปความต้องการ ของมนุษย์มีเพียง 
3 ประเภท ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อ ดังนี้  

2.1 ความต้องการเพ่ือการคงอยู่ (Existence needs: E) ความคงอยู่หรือ
ความสามารถ ที่จะด ารงชีพอยู่ได้ของมนุษย์คือ การที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองสิ่งจ าเป็นทั้งกายและ
จิตใจ อย่างพอเพียงที่จะด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา  

2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness need: R) ความต้องการ 
ทางสังคมที่มนุษย์ต้องการมีเพ่ือน ไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยว สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือทีม ได้
อย่างเปิดเผยและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์การ เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่เป็นสัตว์
สังคม (Social animal)  

2.3 ความต้องการความก้าวหน้า (Growth need: G) เป็นความต้องการ 
ส่วนบุคคล ในการที่ใช้ความรู้และความสามารถและทักษะของตนเพ่ือท างานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่
รวมทั้ง ได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบสูงขึ้น มี
ความต้องการความส าเร็จสูงสุดในชีวิตกับบางส่วนของความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ   

3. ทฤษฎีความต้องการของ แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland’s theory of needs)  
แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) เป็นนักจิตวิทยา ที่ท าการศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างความ
ต้องการของมนุษย์ การจูงใจ ตามทฤษฎีของ แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) เชื่อว่าความต้องการ 
(Need ) สะท้อนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นได้รับจากประสบการณ์การเลี้ยงดูของ
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ครอบครัวมาตั้งแต่เยาว์วัยและเชื่อว่าความต้องการของแต่ละบุคคลภายใต้สถานการณ์หนึ่งจะต้องการ
อย่างหนึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของบุคคลนั้นจะ
ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้น แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

 
3.1 ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement เขียนย่อว่า  

nAch) เป็นความต้องการที่บุคคลมุ่งที่จะท างานที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดผล
ส าเร็จ บุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จสูง (nAch person) เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง มี
ความกระตือรือร้นสูง มีความมุ่งมั่นต่องานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะท างานให้ส าเร็จ  

3.2 ความต้องการผูกพัน (Needs for affiliation เขียนย่อว่า nAff) เป็น
ความต้องการทางสังคม (Social Need) บุคคลที่มีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันสูง (nAff 
person) เป็นบุคคลที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างและรักษามิตรภาพระหว่างกัน ยึดมั่น
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

3.3 ความต้องการมีอ านาจ  (Needs for power เขียนว่ า  nPow) ผู้ที่
ต้องการมีอ านาจสูง (nPow person) เป็นผู้มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนสามารถ
ควบคุม บังคับ สั่งการบุคคลอ่ืน ต้องการสร้างผลกระทบหรือสร้างความประทับใจต่อคนอ่ืนบุคคลที่
ต้องการ มีอ านาจสูงจึงพยายามสร้างสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมขึ้นเพ่ือให้ตนเอง
สามารถ ใช้อิทธิพล ควบคุม ก ากับผู้อ่ืน  

4. ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factors theory) ทฤษฏี
สองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งที่มาจากผลงานวิจัย
ของ เฟรเดริคเฮอร์ซเบอร์ก (Federick herzberg) อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับงานโดยเฉพาะปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน เฮอร์ซ
เบอร์ก (Herzberg) ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่องาน เป็นคนละ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน มนุษย์นั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ 2 ปัจจัย 
ได้แก่   

4.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
ในงาน (Job satisfaction) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับตัวงานโดยตรง  

4.2 ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัย เ พ่ือการคงอยู่  (Hygiene factors or 
maintenance factors) เป็นปั จจั ยที่ ป้ องกัน ไม่ ให้บุ คคล เกิดความไม่ พึ งพอใจในงาน  (Job 
dissatisfies) ซึ่งเก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกตัวงาน  

ชูศรี บ ารุง (2551, หน้า 58) ได้กล่าวถึง มูลเหตุที่ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจ ในการ
ท างาน โดยอ้างถึงทฤษฏีของ บาร์นาร์ด (Barnard) ไว้ดังนี้  
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1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็น
การตอบแทน เช่น รางวัลการท างานที่เขาได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างดี  

2. สิ่งจูงใจเป็นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วัตถุ จัดเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจประเภทนี้ไม่เกิดกับ ทุกคน 
เช่น เกียรติภูม ิต าแหน่ง การให้สิทธิพิเศษและการมีอ านาจ เป็นต้น  

3. สภาพร่างกายทีพึ่งปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในความสะดวกต่าง ๆ อัน 
ก่อให้เกิด ความสุขทางกายในการท างาน  

4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ เป็นสิ่งจูงใจซึ่งอยู่ระหว่างความมีอ านาจที่สุดกับ ความ
ท้อแท้ ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานและสนองความต้องการ ของ
บุคคลในด้านความต้องการ ความภูมิใจในด้านการแสดงฝีมือ ความรู้สึกเท่าเทียมกัน การได้มีส่วน
ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองและผู้อ่ืนรวมทั้งได้แสดงความจริงใจต่อหน่วยงาน  

5. ความดึงดูดในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันมิตรกับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน ซึ่ง
ถ้าความสัมพันธ์นั้นไปได้ด้วยดีจะท าให้เกิดความผูกพันและความพอใจร่วมงาน  

6. การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและเจตคติของบุคคลซึ่งแต่ละคน 
มีความสามารถแตกต่างกัน  

7. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างานอย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน มี
ความรู้สึกร่วมในงานเป็นส่วนหนึ่งของงาน ความรู้สึกเท่าเทียมกันจนมีก าลังใจในการท างาน  

8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน เป็นความพอใจของบุคคลในด้านสังคมและท าให้คนรู้สึก 
มีหลักประกันและมั่นคงในการท างาน  

พัทธนันท ์อ้ึงรัก (2556, หน้า 14) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจ 
ในการท างานเป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์โดยตรงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ขวัญ ทัศนคติ การจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์การ ความพึงพอใจในการท างานของบุคคล  จะมีผล
เป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างานสูง ย่อมปฏิบัติงานได้
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานต่ า  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง 
ความต้องการของมนุษย์ที่เริ่มจากระดับต่ า หากได้รับการตอบสนองในระดับที่พึงพอใจแล้ว ก็จะ
เป็นไปหาความต้องการในขั้นที่สูงขึ้นไป ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการส ารวจ ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองได้ และหากโรงเรียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือ ความคาดหวังขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้ปกครองนักเรียนได้เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ย่อมเป็นแนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่ง  เพ่ือจะสามารถ
สร้างความพึงพอใจในระดับสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญ ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งต่อตัวนักเรียนและการให้บริการของโรงเรียน  
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1.3 ความส าคัญของความพึงพอใจ  
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง ความส าคัญของความพึงพอใจไว้หลายท่าน ดังนี้  
วิสิทธิ์ ฉัตรมงคล (2550, หน้า 31) กล่าวถึง ความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความ

พึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล เป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่า สิ่งที่คาดหวัง 
ซึ่งจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้น
จากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง และถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างานจะมี
ผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมีการเสียสละ อุทิศกายใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในที่สุด  

พัทธนันท์ อ้ึงรัก (2556, หน้า 98) กล่าวถึง ความพอใจในงานว่า ความพอใจในงาน 
(Job satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานของพนักงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมใน
งานของเขา เช่น ค่าตอบแทน ในโอกาสการเลื่อนต าแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพ่ือน
ร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมของ
งาน ได้แก่ รูปแบบการบริหาร นโยบายและขั้นตอนการท างาน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม
การท างาน ตลอดจนผลประโยชน์และผลตอบแทน อย่างไรก็ดีมีข้อมูลสนับสนุนว่า ความพอใจในงาน
จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในบุคคลมากกว่าเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีการศึกษาว่า
พันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพอใจในงานของบุคคล  

นงค์เยาว์ วิเชียรเครือ (2555, หน้า 32) ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ 
หนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจาก  การ
ได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์  ความพึง
พอใจโดยทั่วไปตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction  

ผุสดี แสงหล่อ (2555, หน้า 14) ได้กล่าวสรุปความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพผลสูงสุด การสร้างความพึงพอใจนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับ
กระบวนการเทคนิคและวิธีการด้วยการอาศัยการจูงใจเป็นเครื่องมือส าคัญ การจูงใจบุคลากรให้ได้ผล
นั้นผู้บริหารต้องใช้สิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล  และมีความรู้พ้ืนฐานที่จะ
น าไปใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

สมุทร ช านาญ (2556, หน้า 77) กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานว่า ความพอใจในงาน 
ของพนักงานภายในองค์การทุกระดับ จะมีผลต่อความมีประสิทธิภาพในการท างานและมีผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของพนักงาน เมื่อพนักงานมีความพอใจในงานและมีความรู้สึกที่ดี โดยส่วนรวม
ของคนที่มีต่องานของพวกเขามีองค์ประกอบหลายอย่างที่ชักน าคนไปสู่ความรู้สึกในทางบวก (มี
ความรู้สึกท่ีดี) หรือในทางลบ (มีความรู้สึกที่ไม่ดี) ต่องานของพวกเขา  
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กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญ 
ประการหนึ่งที่จะสร้างความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อผู้ปกครองนักเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน เพ่ือช่วยให้การท างานอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
1.4 องค์ประกอบของความพึงพอใจ  

เฮอร์เบอร์ก, มัสเนอร,์ สไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959, 
pp. 113-114) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ ในการ
ท างานและที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานและที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึง
พอใจในการท างานนั้นต้องประกอบด้วย  ปัจจัยที่มีผลให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ซึ่งม ี2 ปัจจัยได้แก ่ 

1. ปัจจัยอนามัยหรือค้ าจุน (Hygiene factor) ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่ทุกคน
จะต้องได้รับการตอบสนอง ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะท าให้คนท างานมากขึ้นแต่ปัจจัยเหล่านี้ส่วน
ใหญ่จะเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งมีอยู่ 11 ประการ คือ  

1.1 เงินเดือน  
1.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  
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 ความมั่นคงในการทางาน  

2. ปัจจัยเป็นตัวจูงใจ (Motivator factor) กล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น
ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ คือ  

2.1 ความส าเร็จของงาน (Achievement)  
2.2 การได้รับการยินยอมนับถือ (Recognition)  
2.3 ลักษณะงาน (Work itself)  
2.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
2.5 ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy theory)  
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กลิมเมอร์ (Gilmer, 1971, p. 283) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความ
พึงพอใจจะต้องประกอบด้วย 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน เช่น ได้มี
โอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างาน 3) บริษัทและฝ่ายจัดการ ได้แก่ ความพอใจ
ในชื่อเสียงของที่ท างานและพอใจในการจัดการของฝ่ายจัดการ 4) ค่าจ้าง 5) ลักษณะของงานที่ท า 6) 
การบังคับบัญชา 7) ลักษณะทางสังคม 8) การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร 9) สภาพการท างานและ 
10) สิ่งตอบแทน  

มิลตัน (Milton, 1981, p. 159) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจ ใน
การปฏิบัติงาน คือ ลักษณะงาน เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่งในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ผลประโยชน์ สภาพการท างาน การนิเทศงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและการบริหารงาน  

กล่าวโดยสรุป บุคคลจะมีความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการของบุคคลนั้น ๆ และองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในตัวบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ของงาน 
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า และความรับผิดชอบ ส่วนองค์ประกอบ
ที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน การนิเทศ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน ความม่ันคงในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ฐานะของอาชีพและรายได้  

1.5 การวัดของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจต่อการบริการจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น  จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการ

ให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้บริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้นใน
การวัดความพึงพอใจต่อการบริการจะกระท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ คือ  

1. การใช้แบบสอบถาม เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายโดยการขอร้องหรือขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ
หรือค าตอบเป็นอิสระ โดยค าถามที่อาจถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานลงให้บริการอยู่ 
เช่น ลักษณะของการให้บริการ ลักษณะของเวลาในการให้บริการและพนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น  

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษ 
ของผู้สัมภาษณ ์ 

3. การสังเกต ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ โดยวิธีการสังเกต
จากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากรับบริการแล้ว เช่น สังเกตกิริยา
ท่าทาง การพูด สีหน้า ความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการบริการนั้น สามารถที่จะกระท าการวัด  
ได้หลายวิธี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัด 
จึงส่งผลให้การวัดนี้มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวก ในการที่
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จะหาว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดมากน้อยแค่ไหน จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือวัด ซึ่งนักวิชาการ
หลายคนได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ ดังนี้  

พัชริยา แก่นสา (2555, หน้า 46-48) กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ว่า ใน
การวัดความรู้สึกในทางที่ดี ไม่ดีหรือไม่พอใจ ซึ่งวิธีการวัดนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น วิธีการสังเกต วิธีการ
สัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

1. วิธีการสังเกตุ เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบันทึก 
อย่างมีแบบแผน วิธีเป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  แต่ก็
เหมาะสมกับการศึกษากับข้อมูลจ านวนน้อยเท่านั้น  

2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดกับบุคคล
นั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า  

3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าอธิบายไว้ 
อย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert 
scales) ประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  แล้วมี
ค าตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและ น้อยที่สุด  

สุชาดา เนตรฉัยยา (2555, หน้า 49) กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะ (Public service satisfaction) จะเป็นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ต่อกิจกรรมสาธารณะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชุดของการให้บริการสาธารณะใด  ๆ ก็ตามตัวชี้วัดความ
พึงพอใจส่วนใหญ่จะวัดที่พฤติกรรมของผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการหรือผลผลิตที่ได้รับ ดังนั้น 
การวัดระดับความพึงพอใจจึงน่าจะหมายถึงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกของประชาชนในฐานะผู้รับบริการ
ว่ามีความรู้สึกเช่นไรต่องานหรือต่อบริการนั้น ๆ ซึ่งอาจจะประเมินว่า ชอบมาก ชอบน้อย พอใจหรือไม่
พอใจเช่นไร โดยที่ความรู้สึกนี้น่าจะเป็นความรู้สึกสุดท้ายภายหลังจาก ที่ประชาชนเหล่านั้นได้ตัดสินใจ
ประเมินออกมาแล้ว ขณะที่พฤติกรรมของผู้ให้บริการ กระบวนการบริหาร ผลผลิตที่ได้รับจะเป็น
สาเหตุของการท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจออกมา  

มิลเลต (Millet, 1954, p. 357) ซึ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการหรือความสามารถในการที่จะพิจารณาว่าการบริการที่ให้นั้นเป็นเพียงความพึงพอใจหรือไม่  
พิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable service) หมายความว่า ความ
ยุติธรรม ในการบริหารงานภาครัฐ ที่มีฐานคติว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  
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2. การให้บริการอย่างรวดเร็ว (Timely service) หมายความว่า การให้บริการตาม
ลักษณะความจ าเป็นเร่งด่วน และความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ  

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายความว่า การใช้บริการ
สาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวน มีการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมสร้างความ
ยุติธรรม ให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ ความเพียงพอในสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการของราชการให้มีคุณภาพเพียงพอตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน  

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายความว่า การให้บริการ
ตั้งแต่เริ่มต้นและต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจ ของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้  

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายความว่า การพัฒนา 
การบริการด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม กล่าว
โดยสรุป การวัดความพึงพอใจดังกล่าวจึงใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้ศึกษา
ต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้าที่มีต่อโรงเรียนซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ต้องให้บริการในด้านการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในด้านต่าง  ๆ ซึ่ง
การวัดระดับความพึงพอใจในพฤติกรรมของผู้ให้บริการก็ได้แก่ครูผู้สอน  กระบวนการให้บริการก็คือ
การจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ผลผลิตก็คือตัวนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข อันจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
ต่อไป  
 
2. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 13 ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
31000 โทรศัพท์ 044-611-980,044-612-274 Fax : 044-613-984 เว็บไซต์ http://www.ms.ac.th 
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
แนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 2.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
       ปีพุทธศักราช 2524 พระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครราช
สีมา เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียน โดยมอบหมายให้บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และได้ส ารวจและหาท าเลที่เหมาะสมในการตั้งโรงเรียน 
ได้รับความช่วยเหลือจากนางสุรีย์ ตันติอลงการ (เจ้บ๊วยร้านฮะหลี) และได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 
ท าการสร้างอาคารคอนกรีตสองชั้น เป็นอาคารเรียนหลังแรก มีห้องเรียน 7 ห้อง หอประชุมขนาดกว้าง 
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12 เมตร ยาว 36 เมตร 1 หลัง บ้านพักบาทหลวง 1 หลัง บ้านพักซิสเตอร์ 1 หลัง และบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ 1 หลัง โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนเมื่อ 12 
กุมภาพันธ์ 2525 โดยมีพระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จ านันท์ ไพร
งาม เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 234 คน และครู จ านวน 11 คน การบริหารงานและการด าเนินงาน
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นในปี
ต่อมา 
        ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้ขยายพ้ืนที่จากเดิม เป็น 36 ไร่ 3 
งาน 23 ตารางวา จึงได้ท าการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหม่ขึ้นอีก 1 หลัง สูง 4 ชั้น และได้
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ เป็น “โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์”  ปีการศึกษา 2527 พร้อม
กับได้รับอนุญาตให้เปิดใช้อาคารโดยใช้ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ท าการสอน ระดับประถมศึกษา มี
นักเรียน 435 คน ครู 18 คน และในช่วงเดือนมีนาคม 2526 บาทหลวงวิ โรจน์ สมหมาย ได้ย้ายไป
ประจ าที่จังหวัดปราจีนบุรีและบาทหลวงสุรินทร์ ประสบผล ได้มาท าหน้าที่แทนชั่วคราวประมาณ 2 
เดือน ต่อจากนั้น บาทหลวงบุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์ ท าหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จ านันท์ ไพร
งาม เป็นครูใหญ่ 
      ปีการศึกษา 2528 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
ในสมัยนั้น การบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนถือว่าเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง ที่จะพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เป็น พลเมืองดีของชาติ เพ่ือให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ 
“เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในสังคม” ในปีการศึกษา 2528 นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 462 คน มีครู 20 คน  
 ปีการศึกษา 2529 มีนักเรียน 522 คน ครู 21 คน  
 ปีการศึกษา 2530 มีนักเรียน 628 คน ครู 27 คน  
 ปีการศึกษา 2531 มีนักเรียน 850 คน ครู 30 คน  
 ปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 955 คน ครู 33 คน  
 ปีการศึกษา 2533 ซิสเตอร์มลิวัลย์ กู้ชาติ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นครูใหญ่และ
ผู้จัดการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,150 คน ครู 42 คน  
 ปีการศึกษา 2534 มีนักเรียน 1,197 คน ครู 42 คน  
 ปีการศึกษา 2535 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้เข้ามารับหน้าที่ฐานะผู้จัดการและ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์พิมพร เจริญภูมิ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1 ,220 คน ครู 42 
คน และครูพี่เลี้ยง 2 คน  
 ปีการศึกษา 2536 มีนักเรียน 1,254 คน ครู 46 คน  
 ปีการศึกษา 2537 มีนักเรียน 1,318 คน ครู 50 คน  
 ปีการศึกษา 2538 มีนักเรียน 1,378 คน ครู 52 คน  
 ปีการศึกษา 2539 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่คอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น เพ่ือรองรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 12 ห้องเรียน ขึ้น มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 1,387 คน ครู 57 คน มีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่  
 ปีการศึกษา 2540 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต และมีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,419 คน ครู 63 คน   
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 ปีการศึกษา 2541 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 
1,460 คน ครู 62 คน   
 ปีการศึกษา 2542 ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม ได้ย้ายกลับเข้ามารับหน้าที่เป็นครั้งที่ 2 มี
นักเรียน 1,640 คน ครู 67คน  
 ปีการศึกษา 2543 มีนักเรียน 1,861 คน ครู 73 คน   
 ปีการศึกษา 2544 มีนักเรียน 2,005 คน ครู 74 คน และต่อมาบาทหลวงสุข ศรจันทร์ได้
สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 5 ชั้นเพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 ปีการศึกษา 2545 ได้ท าพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งชื่ออาคารว่า
อาคารยออากิม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 มี
นักเรียนทั้งสิ้น 2,125 คน ครู 91 คน  
 ปีการศึกษา 2546 มีนักเรียน 2,407 คน มีครู 100 คน บาทหลวงสุข ศรจันทร์ เป็น
ผู้แทนรับใบอนุญาต และซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงามเป็นครูใหญ่  
       ปีการศึกษา 2547 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน โดยซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ พร้อมกับขยายพ้ืนที่ จาก
เดิม 36 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวาเป็น 54 ไร่ และซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวนยางพาราตั้งอยู่ที่ บ้านโนนแดง ต.
สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 140 ไร่ และที่สวนยางพารานี้ได้จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย  
 ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,762 คน ครู 111 คน  
บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณธรรม จนเป็นที่ ยอมรับ
และศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน ท าให้นักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกปี และได้จัดสร้างวัด”แม่พระแห่งสาย
ประค าศักดิ์สิทธิ์” หลังใหม่ข้ึน แทนวัดหลังเก่าที่มีขนาดเล็ก เพ่ือรับรองคริสตชนที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น  
 ปีการศึกษา 2549 ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 3,205 คน ครู 128 คน ต่อมาบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ สร้างสระว่ายน้ าส าหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น เปิดใช้ในปีการศึกษา 2550  
       ปีการศึกษา 2552- 2560 บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาต ต่อมาได้สร้างอาคาร แมรีโดม อาคาร
อเนกประสงค์ เพ่ือใช้ท ากิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง จ านวน 1 หลัง และได้พัฒนาระบบ ICT ในการ
บริหารจัดการเช่น บัตรประจ าตัวนักเรียน ใช้เป็นบัตรเติมเงิน บัตรตรวจสอบผลการเรียน ใช้เป็นบัตร
ฝากธนาคารออนไลน์ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น ระดับอนุบาล เป็นต้น  
 ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน บาทหลวง สุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาต  และซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม ย้ายมา
รับหน้าที่ผู้อ านวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,140 คน  โดยได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เป็นต้น 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอน
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับ
ความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพ่ือเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้ค าขวัญที่ว่า “ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย 
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ใฝ่คุณธรรม” โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะเห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับ
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารงานด้าน
การศึกษา ให้มีความก้าวหน้าควบคู่กับจังหวัดบุรีรัมย์สืบไป 
 2.2 ปรัชญา 
       การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 

2.3 วิสัยทัศน์ 

     “ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิกที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ  
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ” 

 2.4 พันธกิจ 

1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4   
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษท่ี 21                                                                                                                                                                                                
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ                                                                                                                                                                  
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้  

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                                                                                                   
5.  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.  พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล        
 

 2.5 อัตลักษณ์ 

  ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 

 2.6 เอกลักษณ์ 
        โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามวิถีคริสต์ 

  2.7 เป้าประสงค์ (Goal)  
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียง 

เป็นที่ยอมรับระดับแนวหน้า 
2. ครู  บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้รับการ 

ยอมรับจากสังคม 
     3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ  มีความผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ  GREAT 
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G = Good governance คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
R = Righteousness คือ ความถูกต้องเที่ยงธรรม 
E = Excellent performance คือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
A = Adversity quotient คือ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและหาทางแก้ไข 
T = Teamwork คือ การท างานเป็นทีม 

 
2.8 กลยุทธ์ (Strategy) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมี 
สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดอัตลักษณ์ 4                                                                                                                                                                                                                               

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมตามอัตลักษณ์ 4  เป็นคนดีของสังคม                                                                  

3.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21                                                                                                                       
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ                                                                                                                                                                   
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 

รู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์                          
6. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ        
7.  ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                                                                                                        
8.  ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน                                                                                                                                
9.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ม 

ประสิทธิภาพ                                                                                                             
10. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์  การสร้างเครือข่าย และสื่อสาร 

การตลาดเชิงรุก 
 
  2.9 คุณลักษณะของนักเรียน 
       รักเมตตา  รักตนเอง และรักผู้อ่ืน เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ าใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือ
ผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย 
       ซื่อสัตย์  ด ารงอยู่ในศลีธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่คดโกง 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
        กตัญญู เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มีพระคุณ มีความนบนอบ ตระหนักใน
ความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 
        พอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย รอบคอบ 
และมีความสุข 
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 2.10 สีประจ าโรงเรียน (ฟ้า-ขาว) 
 

 
 

  ฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น 
  ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต 
 
  2.11 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน (ต้นชัยพฤกษ์)      
       ต้นชัยพฤกษ์สื่อความหมายถึง ความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็งมั่นคง และอ่อนหวาน 
 
 2.12 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน (ดอกชัยพฤกษ์) 
       ธรรมชาติของดอกชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ท่ีมีความอดทน ต่อสภาพแวดล้อม จะผลิดอกใน
ย่านฤดูหนาว เปรียบเสมือน ความอ่อนหวาน และอดทน และยังเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจ าชาติอีก
ด้วย ด้วยสภาพโดยทั่วไปและความเป็นมาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์   
 
 
 

3. การบริหารโรงเรียน  
ในการบริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการในการบริหารโรงเรียน เพ่ือมุ่งเน้น

ให้เป็นไปตามหลักการและแนวคิดในภาพรวมของการบริหารโรงเรียน ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการบริหาร
สถานศึกษามีความเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตามมุมมอง ในการบริหารโรงเรียนยิ่งขึ้นต่อไป   

3.1 ความหมายการบริหาร  
ค าว่า “การบริหาร” (Administration) เป็นค านามที่แสดงออกถึงการกระท า                                     

หรือ การปฏิบัติราชการบางอย่างหรือที่เรียกว่าบริหารนั้นเป็นหน้าที่ของนักบริหาร  ความหมาย ของ
การบริหารก็เช่นเดียวกันกับค าต่าง ๆ ในสังคมศาสตร์จ านวนมากที่ไม่ได้มีค านิยาม ที่เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป (สุพจน์ บุญวิเศษ, 2542, หน้า 5 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, 2552 หน้า 2-3) ในทางทฤษฎีมี
ผู้ให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร” ไว้ต่างกัน บางท่านถือว่า การบริหารเป็นกระบวนการทาง
สังคม (Social process) ที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกใน
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สังคม บางท่านถือว่าการบริหารเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง การมองการบริหารในแง่นี้เป็น
การกระท ามากกว่าที่จะแสดงให้เห็นความหมาย ของการบริหาร ดังนี้  

ฟิฟเนอร์ (Pfiffner, 1976, p. 3) เห็นว่าการบริหาร คือ การจัดการด าเนินการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ และวัสดุเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ไซมอน (Simon, 1976, p. 3) ได้ให้ค านิยามการบริหารไว้ว่า คือ การท างานระหว่าง 
คน 2 คนขึ้นไป และท างานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมงานจะต้องมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติ ในการ
ท างานที่สอดคล้องกัน  

รจนา ไชยโกฎิ (2550, หน้า 14) ได้สรุปว่า การบริหาร หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต ่ 
สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินกิจการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากร การบริหารที่
เหมาะสม  

ผ่องพักตร์ สุดสวาท (2554, หน้า 15) ได้สรุปว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ 
ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
เลือกใช้ทรัพยากรในการบริหารให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น การบริหาร จึงถือเป็น
ศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องมีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้อัน
เกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็น
ศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์แต่ถ้า
พิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างาน เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะ
มีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลาย
กลุ่มคนร่วมกันจัดด าเนินกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนสมาชิกในสังคมทุกด้าน 
เช่น ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ค่านิยม เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ให้เป็น
สมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในและนอกโรงเรียน  

3.2 ความหมายของการบริหารโรงเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) ได้กล่าวถึง การบริหารงานโรงเรียนมีขอบข่าย 

การบริหารหลากหลายและการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบหนึ่ง  ของการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาท่ีส่วนกลางหรือเขตการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษา
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนในด้านหลักสูตร การเงิน งบประมาณ บริการบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป ด้วยระบบการมีส่วนร่วม ซึ่งในวิจัยนี้ยึดถือระบบการบริหารโรงเรียน ตามเอกสารคู่มือการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล  
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ผุสดี แสงหล่อ (2555, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารงานโรงเรียน หมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบ
โรงเรียน อันที่จะพัฒนาสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีงามตามสังคม ต้องการ
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง และ
มีความสุข  

ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป., หน้า 2-3 ) กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา เป็นการจัดการ 
ทางการศึกษาที่มุ่งทิศทางการควบคุมและการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกิจการทางการศึกษา  เช่น 
การบริหารธุรการ ในความหมายนี้หมายถึงการบริหารการศึกษาทั่ว ๆ ไป และที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอน เช่น ครู นักเรียน โปรแกรมการเรียนการสอน กิจกรรม หลักสูตร วิธีการ สื่อการเรียน
การสอนและวิธีการแนะแนว ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการบริหารทางวิชาการ การบริหารการศึกษาอาจ
พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่ง หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลาย ๆ คนร่วมมือกัน
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาให้เด็กและเยาวชน  ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน ให้มี
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ส่วนในด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนั้น 
ต้องการให้เป็นสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นแบบแผนทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หน้า 56-57) ได้กล่าวถึง พันธกิจและขอบเขต 
การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ในสถานศึกษา ได้แก่  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การ
เทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งทางวิชาการ  

2. ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณ 
การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  การบริหารงานการเงินบัญชี 
พัสดุและทรัพย์สิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  

3. ด้านการบริหารบุคลากร ประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลัง การก าหนด
ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเกลี่ยอัตราก าลัง การสรรหาบรรจุ
แต่งตั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางวิชาชีพ 
เงินเดือนและค่าตอบแทน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การลาศึกษาต่อ การประเมินผลและการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา การอุทธรณ ์การร้องทุกข์ การออกจากราชการ การขอรับใบอนุญาต และ
การขอต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติ  

4. ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การด าเนินการด้านธุรการ การเงินและบัญชี 
การคลังและพัสดุ การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน 
การตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานสถานศึกษา การ
จัดระบบควบคุมภายใน มีผู้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ต่างกันดังนี้  การบริหาร
โรงเรียน หมายถึง การด าเนินการ ควบคุม การจัดบริการเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอันได้แก่ ครู นักเรียน หลักสูตร 
แบบเรียน อุปกรณ์ กิจกรรม บริการต่าง ๆ อาคารสถานที่ งานติดต่อสื่อสาร งานด้านการเงิน และ
งบประมาณต่าง ๆ งานบริหารโรงเรียนนั้นตามปกติผู้บริหารมักจะจัดรูปงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
หรือถ้าจะมีการจ าแนกประเภทต่างกันออกไปบ้าง ก็ข้ึนอยู่กับขนาดของโรงเรียน ลักษณะของงานและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ดังนี้  

วิษณุ เกิดในหล้า (2550, หน้า 16) ได้สรุปว่า การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคลในการให้บริการทางการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
หรือผู้ที่สนใจ ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิต สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยผู้บริหารตัดสินใจและ
เลือกใช้กระบวนการให้เหมาะสมกับทรัพยากรการบริหาร 4 ประการ คือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน  

เอกวิทย์ มณีธร (2552, หน้า 2) มีข้อคิดเห็นว่า การบริหารเป็นวัฏจักรของความคิด
และการกระท าที่จ าเป็น เพ่ือบรรลุความส าเร็จของโครงการ  

เอกวิทย์ มณีธร (2552, หน้า 3) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารคือ กระบวนการใน
การด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ อัน
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 147) ได้กล่าวโดยสรุปว่า งานบริหารสถานศึกษา
นั้นไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและงานที่ผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติย่อมต้องมีงานทุกอย่างที่เหมาะสมกันทั้งสิ้น โดยถือว่างานวิชาการเป็นหลัก เป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่วนงานอ่ืน ๆ นั้นถือเป็นงานที่มีความส าคัญ
รองลงมาและเป็นงานสนับสนุน มีผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศท่ีชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่
ยึดถือเอางานวิชาการเป็นหลักในการบริหารและมีความเป็นผู้น าทางวิชาการจะน าโรงเรียนไปสู่
ความส าเร็จได้ (Effective school) ตรงกันข้ามกับผู้บริหารที่ไม่เห็นความส าคัญของงานวิชาการ อาจ
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เป็นเพราะไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการ มองเห็นงานอ่ืนส าคัญ
กว่างานวิชาการ จึงไม่สามารถที่จะน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นองค์การที่มี
สถานศึกษาอยู่ในสังกัดจึงต้องมีการก าหนดขั้นตอนในการเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา  

สุนทร โคตรบรรเทา (2556, หน้า 1-3) กล่าวถึง การบริหาร หมายถึง การท าให้คน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือการท างานกับคนโดยคนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ  

วิพุธ อ่องสกุล (2557, หน้า 10) ได้กล่าวไว้ในบทสรุปว่า การบริหารการปฏิบัติการมี
อยู่ในทุกส่วนงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีการผลิต หรือองค์กรบริการ โดยหัวใจส าคัญของการ
บริหารการปฏิบัติการอยู่ที่การให้ความส าคัญในประสิทธิภาพของการด าเนินกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยองค์กรที่มีการบริหารการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ สามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร โดยอาจน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ส่งผลให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้ หรือหาทางในการลดเวลาในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดต้นทุนขึ้นอย่าง
เหมาะสมและเมื่อเทียบกับการตอบสนองความต้องการให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ท าให้เกิดประสิทธิภาพที่เพ่ิม
มากขึน้  

กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารโรงเรียนหรือการบริหารสถานศึกษา คือการด าเนินหรือ 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบุคลากรหรือผู้บริหารโดยใช้กระบวนการบริหารงานในด้านต่าง ๆ คือ 
งานวิชาการ งานบุคลากร งานวิชาการนักเรียน งานพัสดุและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด  

3.3 ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารโรงเรียน  
การบริหารโรงเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินการการควบคุมการ

จัดบริการเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน อันได้แก่ ครู นักเรียน หลักสูตร แบบเรียน อุปกรณ์ กิจกรรม บริหารต่าง ๆ งาน
บริหารโรงเรียนนั้นตามปกติผู้บริหารมักจะจัดรูปงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือถ้าจะมีจ าแนก
ประเภทแตกต่างกันออกไปบ้างก็ข้ึนอยู่กับขนาดของโรงเรียน ลักษณะของงานและความคิดเห็น  
ของผู้บริหารแต่ละคน  

3.4 ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
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การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงและมาตราที่  40 ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาต่ ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงเป็น
หลักการส าคัญที่เน้นการกระจายอ านาจโดยการตัดสินใจและใช้อ านาจของสถานศึกษาผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้าน
ต่าง ๆ ภายในขอบเขตการบริหารสถานศึกษาตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ .ศ . 2553 ออกเป็น 4 ด้าน 
ดังต่อไปนี้  

3.4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  
หลักการและแนวคิด  
การบริหารงานงบประมาณมีขอบข่ายและแนวคิด ดังนี้  
จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 148-149) กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน
ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ นั้น แม้จะมีความส าคัญเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเพียงส่วนสร้าง
เสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมหลักที่ส าคัญของการบริหารงาน
วิชาการ  

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู   
ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

2. จัดท ากระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
3. ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง

เป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  
4. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีวัดคุณภาพด้วยการจัด

หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้  
5. มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

จัดการพัฒนาการศึกษา  
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการมีขอบข่าย ดังนี้  
จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 152-163) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายงานวิชาการ ไว้ดังนี้  
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1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ที่
เรียกว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูป
เนื้อหาสาระของหลักสูตรให้ทันยุคสมัยเหมาะกับอายุและวุฒิภาวะของผู้เรียน และแก้ไขสาระท่ีซ้ าซ้อน 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานในการ
ด าเนินการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น กิจกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ได้แก่  

1.1 การศึกษาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรและการจัดระบบ ผู้บริหาร
จะต้องศึกษาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ความรู้เดิมที่จะต้องน ามาจัดให้
เป็นระบบและมีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นรายวิชาและช่วงชั้นโดยปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่สถานศึกษาต้องใช้ เป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานการคิด การ
เรียนรู้และการแก้ปัญหา ตลอดจนการเสริมสร้างการเป็นมนุษย์ ศักยภาพพ้ืนฐานในการคิด การท างาน 
และการพัฒนาตนเอง  

1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หรือที่
เรียกว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนของผู้เรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครู
จะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล เป็นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักวิธีคิด วิธีการด าเนินชีวิต และมีทักษะในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ได้ การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวหลักสูตรใหม่มีหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้  

1.2.1 เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง  
1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระ

สามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่ข้ึนได้จากข้อมูลที่มี  
1.2.3 นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงแหล่งข้อมูลหนึ่งจากหลาย ๆ แหล่ง  

และเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  
1.2.4 เน้นการปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับหลักการและทฤษฎี  
1.2.5 เน้นวิธีการสอนจากการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบ  
1.2.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากกว่าการค้นหาค าตอบที่

ตายตัวเพียงค าเดียว  
1.2.7 ถือว่ากระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนมี

ข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่  
1.2.8 ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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1.3 สื่อการเรียนรู้ผู้บริหารจะต้องจัดให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน  
เพราะสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูและผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น สื่อเป็นสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับครูผู้สอน เช่น เอกสารหลักสูตร คู่มือครู บันทึกการสอน นอกจากนี้แหล่งการเรียนรู้ทุก
รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้
ทั้งสิ้น  

1.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ผลการประเมินจะช่วยให้ครูผู้สอนรู้ข้อบกพร่องหรือความก้าวหน้า
ของผู้เรียนท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เหมาะสมได้  
กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้สามารถด าเนินการได ้4 ระดับ คือ  

1.4.1 การประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นหน้าที่ส าคัญของครูผู้สอนจะต้อง
ประเมิน ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา เพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยวิธีการที่หลากหลาย  

1.4.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษาเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคของสถานศึกษาเพ่ือนาข้อมูลที่ได้พัฒนาปรับปรุ ง
คุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  

1.4.3 การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียน
ทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ตามท่ีกระทรวงก าหนด  

2. การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) ผลจากการประเมินผู้เรียนท าให้ครูรู้
ข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนและคิดหาวิธีที่จะ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น 
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือและเป็นระบบในการแสวงหาค าตอบ เพราะเป็นการ
คิดค้นและพัฒนาที่เป็นการแก้ปัญหา  (Problem solving) ในสภาพการณ์ที่ เป็นจริงในชั้นเรียน 
ลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้  

2.1 ปัญหาการวิจัยเกิดจากการท างานในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนซึ่งอาจเป็นปัญหาของผู้เรียนที่ครูต้องแก้ไขหรือปัญหาที่ครูต้องการพัฒนาก็ได้  

2.2 ผลจากการวิจัยเป็นสิ่งที่ครูสามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
2.3 การวิจัยในชั้นด าเนินไปพร้อมกับการเรียนการสอน กล่าวคือ สอนไป

วิจัยไป เก็บข้อมูลและบันทึกผลแล้วน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
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3. การสอนซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริม เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง
และเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งครูจะจัดให้ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
วิธีการสอนซ่อมเสริมอาจท าได้หลายวิธีดังนี้  

3.1 การสอนแบบตัวต่อตัว  
3.2 การสอนเป็นกลุ่มย่อย  
3.3 นักเรียนเก่งสอนนักเรียนอ่อน  
3.4 สอนโดยบทเรียนส าเร็จรูป  
3.5 ให้ท าแบบฝึกหัดเรียนด้วยตนเอง  
3.6 ให้ท ากิจกรรมเพิ่มเติม  
3.7 การเฉลยค าตอบของแบบฝึกหัดหรือแบบสอบถาม  

4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มิได้ขึ้นอยู่แต่
เฉพาะการสอนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นวิธีการช่วยพัฒนา
คุณลักษณะและนิสัยใจคอของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์กตัญญู มีความเมตตา
กรุณา รักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีและมีวินัย มีภาวการณ์เป็นผู้น าผู้ตามที่ดีตามกิจกรรมต่าง 
ๆ เหล่านี้  

4.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
4.2 กิจกรรมอาหารกลางวันของนักเรียน  
4.3 กิจกรรมสหกรณ์  
4.4 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
4.5 กิจกรรมบริหารแนะแนวการศึกษา  
4.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
4.7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและการกีฬา  
4.8 กิจกรรมห้องสมุด  

5. การนิเทศภายในสถานศึกษาการนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของ
ผู้บริหารในการที่จะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้ดีขึ้นเป็นการเพ่ิม
พลังการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลสุดท้ายก็คือ การศึกษาของเด็ก
ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 9) การนิเทศภายในสถานศึกษามี
จุดมุ่งหมาย ดังนี้  

5.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

5.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
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5.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน  

5.4 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ  

5.5 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและชื่นชมในผลงาน  

5.6 เพ่ือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

6. การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา และเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย  

6.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
6.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
6.3 การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6.4 การด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
6.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา  
6.7 การายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
6.8 การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะ เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ
ที่สุดอันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลักที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและรวมถึง
การอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพ่ือเป็น คนดี เก่ง มีความสุข เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร   

3.4.2 ด้านการบริหารบุคลากร  
หลักการและแนวคิด  
การบริหารงานบุคลากรมีหลักการและแนวคิด ดังนี้   
1. ยึดหลักการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
2. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาตามนโยบาย

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล  
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ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานบุคลากร  
การบริหารงานบุคลากรมีขอบข่ายและภารกิจ ดังนี้  
1. การวางแผนอัตราก าลัง  

1.1 ประเมินความต้องการอัตราก าลัง  
1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  
1.3 เสนอแผนอัตราก าลั งของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. การก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอปรับปรุง ก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ 
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

2.2 ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติมและขออนุมัติโอนต าแหน่งและอัตรา 
เงินเดือน  

2.3 เสนอข้อเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ของสถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.4 ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. การเกลี่ยอัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.1 เสนอความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.2 ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  
3.3 ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้าง

ประจ าและอัตราจ้างชั่วคราวตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

4. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
4.1 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร  

4.2 ด าเนินการทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้าใจส าหรับผู้ได้รับการบรรจุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด  

4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งให้ทราบตามข้อ 1 
(อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)  
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4.4 รายงานผลการทดลองปฏิบัติงานหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มข้นแล้วแต่กรณีต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.5 ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเมื่อได้รับอนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา  

5. การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5.1 รวบรวมรายชื่อและข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะ

ขอย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไป
ปฏิบัติงาน  

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะ 
ขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

5.3 ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายให้เสนอเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือขออนุมัติ  

5.4 ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้าย  ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นสังกัดของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือที่ประสงค์จะขอย้าย 

5.5 สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  

6. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ  
6.1 ตรวจสอบค าขอเปลี่ยนสภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ  
6.2 เสนอแนะให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ  
6.3 เสนอแนะให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ  
7. เงินเดือนและค่าตอบแทน  

7.1 อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

7.2 การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายก าหนด  

8. การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
8.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนปกต ิ 
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8.1.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดในฐานะผู้บังคับบัญชา  

8.1.2 รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมิน
และ ให้ความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการ ตาม
ข้อ 8.1.1 พิจารณา  

8.1.3 แจ้งค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน  

8.1.4 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  

8.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก
ทางการปฏิบัติหน้าที่  

8.2.1 เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อยุติและรายละเอียดไปยังผู้บริหาร 
สถานศึกษา  

8.2.2 ด าเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดตามความเหมาะสม  

9. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    9.1 วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  

9.2 จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
9.3 ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ก าหนด  
9.4 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  
10. การลาศึกษาต่อ  

10.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อตามนโยบายหลักเกณฑ์
และวิธีการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่กฎหมายก าหนด  

10.2 เสนอเรื่องการขออนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษา
ต่อในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
11.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติ งานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
ก าหนด  
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11.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา  

11.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กฎหมายก าหนด  
11.4 น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคลากรของ 

สถานศึกษา  
11.5 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อง 

ขอให้รับทราบ  
12. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

12.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ 
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
ทางการศึกษา  

12.2 สร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  

12.3 ด าเนินการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความเหมาะสม  

13. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
13.1 ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
13.2 ควบคุม ดูแลและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ

ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
14. การส่งเสริมวินัยส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  

14.1 เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับมีวินัย  
14.2 ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  

15. การด าเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา  
15.1 การด าเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระท าผิดวินัย

ไม่ร้ายแรง  
15.1.1 กรณีมีมูลให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิด

วินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา  
15.1.2 พิจารณาลงโทษทางวินัยหากปรากฏผลการสอบสวนว่าครู

และบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด  
15.1.3 รายงานการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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15.2 การด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระท าผิด
วินัย อย่างร้ายแรง  

15.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงในฐานะ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี  

15.2.2 ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการ
สอบสวนกรณมีีการกระท าผิดร่วมกัน  

15.2.3 พิจารณาระดับการลงโทษกรณีความผิดไม่ร้ายแรงแล้ว
รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอระดับการลงโทษไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีเป็นความผิดวินัย 
ร้ายแรง เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

16. การสั่งพักงานการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในฐานะผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

17. การลงโทษทางวินัยและรายงานการด าเนินการทางวินัยด าเนินการลงโทษทาง
วินัยและรายงานการด าเนินการทางวินัยตามท่ีกฎหมายก าหนด  

18. การอุทธรณ ์ 
18.1 รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในสถานศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่อไปในกรณีที่ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา  

18.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาอุทธรณ์
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาต่อ คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือผู้มีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด  

19. การร้องทุกข์ รับเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้วเสนอ
ไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป ในกรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่าน  

20. การออกจากงาน  
20.1 การลาออก  

20.1.1 รับเรื่องการลาออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณา  

20.1.2 อนุญาตการลาออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
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20.1.3 ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหากเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

20.2 สั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับ
บ าเหน็จบ านาญ เพราะเหตุทดแทนในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด  

21. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการต่อไป  

22. งานทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
22.1 จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
22.2 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของครู  

บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา  
23. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

23.1 ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด เพ่ือเสนอค าขอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  

23.2 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของครู บุคลากรทางการ 
ศึกษาและลูกจ้างในสังกัด  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานที่ผู้บริหารได้ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาเพ่ือสรรหาบรรจุ  แต่งตั้งให้บุคคลที่มี
ความสามารถ มีความเหมาะสม เข้ามาท างานในหน่วยงานและขณะปฏิบัติงานก็ได้มีการด าเนินการ
จัดท าประวัติการพัฒนาและการบ ารุงรักษาบุคคลเพ่ือให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้  

3.4.3 ด้านการบริหารงานทั่วไป  
หลักการและแนวคิด  
การบริหารงานทั่วไปมีหลักการและแนวคิด ดังนี้  
1. ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเอง 

ให้มากที่สุด โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ยึดหลักเกณฑ์ กติกา ตลอดการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  
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3. มุ่งพัฒนาองค์กรในระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

กล่าวโดยสรุป การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสาน ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
บทบาทหลักในการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
บทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืน  

ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานทั่วไป  
การบริหารงานทั่วไปมีขอบข่าย ดังนี้  
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

1.1 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1.2 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน  เขต
พ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง  

1.3 น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์  การ
บริหาร และการบริการ   

2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
2.1 ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความ

ช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา  
2.2 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
2.3 ก าหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  
2.4 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของ

สถานศึกษาและขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. การวางแผนการศึกษา  

3.1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสนองความต้องการของบุคคล ชุมชน 
องค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

3.2 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
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3.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือ
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
4.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและการใช้จ่าย

งบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกรอบแนวทางการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
    4.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามนโยบายและกรอบแนวทางของ
สถานศึกษาและตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่สถานศึกษา
จัดหาให้  

4.4 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
รับทราบ  

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

6. การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน  
6.1 ก าหนดมาตรฐานและดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของ 

สถานศึกษา  
6.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

สถานศึกษา  
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
7. วางแผนและด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการ

บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
8. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษาแล้วแต่กรณี  
9. การด าเนินงานธุรการ ด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ  

9.1 วางระบบงานด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  
9.2 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดท าบัญชีตามระเบียบที่ก าหนด  
9.3 ขอเบิกจ่ายงบประมาณไปยังคลังจังหวัดผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม

ระบบที่ก าหนด  



46 
 

9.4 ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษาให้
เป็นไปตามแผนและระบบที่ก าหนด  

10. จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนา สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ตลอดจนการ
ด าเนินการทางวินัยตามบทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษา  

11. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ใน
สภาพมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์  

12. การจัดส ามะโนผู้เรียน  
12.1 ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดท าสามะโน

ผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
12.2 เสนอส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  

13. การรับนักเรียน  
13.1 ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาโดย

ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
13.2 ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขต

พ้ืนที่การศึกษา  
13.3 ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด   

14. การจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาโดยการเสนอข้อมูลและความต้องการ ใน
การยุบรวม เลิกหรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

15. การอ านวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

15.1 ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

15.2 ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

15.3 ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  

16. ระดับทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
16.1 ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  
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16.2 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งควบคุมถึง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน สถาบันสังคมและสถานศึกษาอ่ืนในการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร่วมกัน  

17. การทศันศึกษา  
17.1 วางแผนการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  
17.2 ด าเนินการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนด  
18. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  
19. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

19.1 วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา  
19.2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด  
19.3 ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ

การศึกษาของสถานศึกษา  
20. ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
21. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

21.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

21.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน  

22. งานก ากับดูแลสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน  
22.1 จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา  
22.2 จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
22.3 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาตามระบบที่ก าหนดไว้  
22.4 รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สาธารณชนทราบ  
22.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
 



48 
 

23. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
23.1 วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  
23.2 ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานตรวจแผ่นดิน 

ก าหนด กล่าวโดยสรุป การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดระบบบริหารองค์การให้บริการงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  คือ การ
ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบโดยมุ่งให้สถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  
 
4. บทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารของโรงเรียน  

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการน านโยบายการศึกษาของชาติเข้าสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องท าหน้าที่บริหารการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ต้องการ 
ตลอดจนได้งานที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพสูงสุด เป็นที่ทราบกันดีในวงการศึกษาว่า องค์ประกอบ
ของการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนได้รับการศึกษาสมบูรณ์ มีอิทธิพลมาจากหลายด้านด้วยกัน เช่น 
สภาวะแวดล้อมของชุมชน สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน กลุ่มเพ่ือน การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา จึงไม่
อาจละเลยกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียน  

ประดิษฐา จันทร์ไทย (2548, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการศึกษาว่า การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือและตัดสินใจในการ
ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย และแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน ลักษณะการมีส่วนร่วมใน
โรงเรียน โดยการสนับสนุนด้านความคิดเห็น ตัดสินใจ สละแรงงาน และสละเวลาให้โรงเรียน ในการ
วางแผน การก าหนดนโยบาย การติดต่อสื่อสาร ระหว่างบ้านกับโรงเรียน การแก้ปัญหา พัฒนา 
สนับสนุนด้านการเงินและการประเมินผลการท างาน ซึ่งแบ่งงานเป็น 2 ประการ คือ  

1. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยกฎหมาย ระเบียบประเพณี 
และข้อตกลงร่วมกันรองรับ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ โดยปัจเจกบุคคล เช่น ได้รับเลือกตั้งเป็น
ตัวแทนและเกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มบุคคล เช่น สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมวิชาชีพ  

2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมาย 
ระเบียบประเพณีและข้อตกลงรองรับ การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการโดยปัจเจกบุคคล คือ การ
เกี่ยวข้องเฉพาะคราว เช่น ในฐานะของผู้ช านาญพิเศษในสาขาอาชีพ เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมอย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มบุคคลเป็นการรวมกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเฉพาะคราวไม่ต่อเนื่อง 
เช่น ผู้สนใจในการกีฬาของโรงเรียน  
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จ าเรียง ถาวรสิน (2549, หน้า 36) ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนที่สุด ทั้งยังเป็น
ทิศทางในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  

กล่าวโดยสรุป การบริหารงานของโรงเรียนจึงควรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ก็คือให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน ซ่ึงชุมชนในที่นี้ก็คือผู้ปกครองนักเรียนนั่นเอง ถ้าผู้ปกครองนักเรียน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมาก ๆ ก็จะส่งผลต่อการบริหารของโรงเรียน และสนอง
ความต้องการของสังคมโดยรวม  
 
5. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรต้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  ของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพของ
ผู้ปกครองนักเรียน  

วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียน
ที่ส าเร็จการศึกษาย่อมจะมีผลต่อความพึงพอใจที่บุตรหลานได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ผู้ปกครองเลือก
ซ่ึง  

กนกวรรณ บุญปลูก (2550) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วม 
จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาไม่สูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายมีส่วนร่วมในด้านงานบุคลากรสูงกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
สอดคล้องกับ  

รุ่งทิพย์ ตั้งพานิชวงศ์ (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ ครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา 
อ าเภอวัฒนานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p < .05)  

อาชีพ หมายถึง งานอันก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียนจ าแนก ได้เป็น
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้าง/ เกษตรกรรมและค้าขาย/ เจ้าของกิจการซึ่งอาชีพเป็นปัจจัย
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ซ่ึง  

จันทรา รุ่งฟ้า (2550) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตาม
อาชีพ และวุฒิการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวิชาการของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามสถานภาพของ
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ผู้ปกครองนักเรียนด้านอาชีพ โดยรวมและการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับ  

วิจิตรา คนซื่อ (2551) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าช้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ท่าช้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามอาชีพโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 64  

กล่าวโดยสรุป วุฒิการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน จะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
เนื่องจากระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง มีความส าคัญที่จะเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง 
ๆ และปัจจัยนี้เป็นเครื่องชี้บ่ง ถึงความแตกต่างกันหรือส่งผลต่อตัวแปรตามอ่ืน ๆ ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่า 
น่าจะส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงน ามาเป็นตัวแปรในการวิจัยในครั้งนี้  
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

6.1 งานวิจัยในประเทศ  
นิรันดร์ วงศ์มณีนิล (2551, หน้า 62) การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน 

ต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอรวินวิทยา  จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า 
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอรวินวิทยา 
จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เรียงจาก
มากไปน้อย คือ ด้านบริหารงานบุคลากร ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป และอันดับ
สุดท้ายคือด้านงานงบประมาณ  

ดวงนภา สุคตะ (2550, หน้า 67-68) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ 
การบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก  3 ด้าน และปานกลาง 1 ด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การบริหารงานงบประมาณมีค่าน้อยที่สุด และจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนนทบุรี 
โดยจ าแนกตามเพศและอาชีพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

นงลักษณ์ กลมเกลี้ยง (2554, หน้า 58) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบุรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบุรพาพิทยา
ราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย
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จากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ คือ การบริหารงานบุคคลมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณและการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ  

รักชนก บึงมุม (2554, หน้า 54-55) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่
มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวม ด้านการบริหารงานวิชาการ
และด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารงานบุคลากร การเงินและ
สินทรัพย์และด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อเรียงค่าเฉลี่ยตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับมาก ด้าน
การบริหารงานทั่วไปและด้านบริหารงานบุคลากร การเงินและสินทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง 
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา อาชีพโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนแตกต่างกัน  

สถาพร ส่องแสง (2554, หน้า 88) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกระเฉท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกระเฉท 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหาร งาน
บุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไป  

จันทิมา จันทสิทธิ์ (2555, หน้า 95) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การ
บริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ด้านงานอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมและการอ านวยความสะดวก ด้านงานบุคลากร ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ
งานด้านวิชาการ  

ประเสริฐ มิ่งเมือง (2555, หน้า 96-98) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง  “มนูญวิทยาคาร” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน ยกเว้น ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับน้อย และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน  ในสังกัดเทศบาล
นนทบุรี โดยจ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานงบประมาณ ส่วนด้านบริหารงานวิชาการและด้านการ
บริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ผุสดี แสงหล่อ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป  

ชุติมา แพนกุดเรือ (2556, หน้า 46) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่
มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ าเภอเมอืง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย
ชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจ  เมื่อจ าแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษา พบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

บรรเจิด ศุภราพงศ์ (2556, หน้า 100) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
บริหารงานของโรงเรียนปากช่องพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนปากช่องพิทยาคม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานงบประมาณ  

วรายุทธ แก้วประทุม (2556, หน้า 91) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ 
การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่  ส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 4 อันดับ คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป  
 

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
พอลลอซซี่ (Pallozzi, 1981, p. 1481) ได้ศึกษารูปแบบของชุมชนต่อการเข้าไป

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของโรงเรียนท้องถิ่นในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า รูปแบบ
ที่ใช้ในการจัดการศึกษาควรขยายไปเป็นรูปแบบของชุมชนเมืองด้วยการจัดการศึกษาในโรงเรียน  โดย
ความร่วมมือกันทุกฝ่ายโรงเรียนไม่ควรยึดติดกับนโยบายมากนัก ส่วนฝ่ายชุมชนควรเสนอนโยบายที่
ตรงกับความสามารถของตนและสิ่งที่ชุมชนต้องค านึงถึงคือความรับผิดชอบในกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ขึ้นและมีความเป็นไปได้  
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แอบเดล ฮาดี้ (Abdel-Hady, 1990, p. 3276-A) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารการศึกษาในประเทศอียิปต์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักส าคัญของ
ประชาธิปไตย จ าเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรจะก าหนดเป้าหมายของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับสถานศึกษา และประเด็น
กิจกรรมที่ต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

จอยซ์ (Joyce, 1992, p. 158) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่
เลือกโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของรัฐ ระหว่าง 2 รัฐ โดยกลุ่มผู้ปกครอง 2 กลุ่ม ของโรงเรียนเซ็นท์เบน
วิลล์ พลับลิค สคูล ในรัฐโอไฮโอและเซ็นท์พลับลิค สคูล ในรัฐมินนิโซตา สรุปความคิดเห็น ในการเลือก
โรงเรียนมีดังนี้ คุณภาพของครู ระเบียบของโรงเรียน วินัยของโรงเรียน หลักสูตรพิเศษ จริยธรรมครู 
การประเมินความสามารถครู ความรับผิดชอบของโรงเรียนและมีแนวการสอนที่หลากหลาย ส าหรับ
เหตุผลที่มีความส าคัญน้อยที่สุดของผู้ปกครอง คือ รายได้ของครอบครัวและพ้ืนฐานทางคุณธรรม 
ความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารและการจัดองค์กรภายในโรงเรียน คือ เป็นระบบ กระจาย
อ านาจ มีอิสระแบบเอกชนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ต้องการมีลักษณะเป็นผู้น า มีอิทธิพลต่อ
การแข่งขันสูง ความสัมพันธ์กับชุมชนดีและมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ไมเคิล (Michael, 1992) ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและการพัฒนา
ชุมชน พบว่า ในการจัดการศึกษาควรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือที่จะแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพจริง  

บาร์นส์ (Barnes, 1995, p. 315-A) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ของ
ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยอุดมคติแล้วผู้ปกครอง
นักเรียนมีบทบาทที่โรงเรียนหรือในชั้นเรียน แม้ว่าจริง ๆ แล้วการมีส่วนร่วมของพวกเขาจะไม่เป็นไป
ตามอุดมคติดังกล่าวและยังได้พบว่าผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่
บ้านด้วย การศึกษาครั้งนี้ให้หลักฐานเพ่ิมเติมว่า บิดามารดาชาวอเมริกัน อัฟริกัน มีความประสงค์ที่จะ
มีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับการเรียนการสอนลูก ๆ ของตน ซึ่งต้องบ่งชี้ว่าบิดามารดาชาวอเมริกัน อัฟริกัน 
เห็นคุณค่าของการศึกษาและเห็นว่าโรงเรียนจาเป็นต้องตระหนักถึงความพึงพอใจด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมของผู้ปกครองด้วย  

ฟรีแมน และคาร์ คิดเวลล์ (Freeman & Karr-Kidwell, 1998, pp. 195-199) ศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองและการรับรู้ของครูและนักเรียน ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ใน
การศึกษาเพ่ือพัฒนา ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนจะดีได้ผู้ปกครองต้องมี
ส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วมในสมาคมผู้ปกครองและครู นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบอีกว่า หาก
ผู้ปกครองต้องการรับผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้ปกครองต้องสร้างความรู้สึกให้
ได้ว่าตนเป็นเจ้าของโรงเรียน  
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แบค  และเมอร์ ฟี  (Back & Murphy, 1998, p. 359) พบว่า  การบริหารโดยใช้
โรงเรียน เป็นฐานเป็นยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการถ่ายโอนอ านาจจากมลรัฐและ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนสามารถสร้างระบบการตัดสินใจด้วยตนเอง  

คอนดาล (Quandahl, 2001, pp. 201-204) ได้ท าวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการสอนของ
ครูอนุบาลที่มีผลต่อความส าเร็จของนักเรียน วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาความแตกต่าง ของ
การปฏิบัติการสอนของครูอนุบาลที่มีผลต่อความส าเร็จของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูอนุบาล
จ านวน 9 คน ซึ่งสอนในโรงเรียนแบบเต็มวันและแบบครึ่งวัน จ านวน 4 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน เขตเมือง
และเด็กอนุบาล จ านวน 208 คน โดยการสังเกตการณ์สอนและลักษณะของครูในห้องเรียน ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันและพบว่า ความส าเร็จ ในด้านวิชาการใน
ระดับอนุบาลไม่ได้มีความจ าเป็นต่อการน าไปสู่ความส าเร็จในการศึกษาระดับต่อไป ลักษณะของครูมี
ผลต่อความส าเร็จของเด็กอนุบาลและความส าเร็จของนักเรียน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศ กล่าวโดยสรุปว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เกิดความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน เพราะต้องเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือในทุกฝ่ายก่อให้เกิดคุณภาพและเป็นที่พึงประสงค์
ของผู้ปกครองนักเรียน ควรให้ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การ
สร้างกฎระเบียบของโรงเรียน การให้บริการอย่างรวดเร็ว การให้ข้อมูลข่าวสาร การท างานเป็นทีม
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน กับครูและร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ประสานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้จัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายเป็นคนดี เก่ง 
และมีความสุขเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) โดย
ได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3,140 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 
608-609 อ้างถึงใน สมุทร ช านาญ, 2556, หน้า 83) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 365 คน จากนั้น
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามความพึง

พอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ที่อยู่อาศัย ชั้นเรียนบุตรที่ก าลังศึกษา จ านวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 5 ด้าน จ านวน 83 ข้อ คือ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ จ านวน 12 ข้อ 
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2. ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 23 ข้อ  
3. ด้านการบริหารงานการบริการ จ านวน 9 ข้อ   
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 25 ข้อ  
5. ด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    จ านวน 14 ข้อ 

แบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating & scale) 5 ระดับ 
ของ ลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งก าหนดความมากน้อยในระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยก าหนด 
ให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

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

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ  
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 21-24 อ้างถึงใน หทัยรัตน์ แปงจิตร์, 2556, หน้า 
55) 

4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 
 

3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 5 ด้าน คือ  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  
2. ด้านการบริหารงานบุคคล  
3. ด้านการบริหารงานการบริการ   
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  



57 
 

5. ด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   2. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating & scales) 5 ระดับ 
ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert)  

3. น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ต่อการบริหารงานของความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   4. น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(Content validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
( Index of Item-objective congruence: IOC) (สุวิมล ติรกานันท์ , 2549 , หน้า 139 อ้างถึงใน 
ประยูร อิ่มสวาสดิ์,2552, หน้า 74) โดยใช้สูตรดังนี้ 

IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

เมื่อ  IOC   แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

                               ∑𝑅  แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                                 N     แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (Index  of  consistency : IOC) ของ
ผู้เชี่ยวชาญ  มีดังนี้ 
    ให้คะแนนเท่ากับ  + 1   หมายถึง   แน่ใจว่าถูกต้อง  สอดคล้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

ให้คะแนนเท่ากับ  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ - 1 หมายถึง  ยังไม่ถูกต้อง  ไม่สอดคล้อง  ไม่ตรงกับ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ดร.ดรุณี  ขันโท   นักวิชาการมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

    2. ดร.เอกชัย  ชิณโคตร  ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาอบรม 
สังฆมณฑลนครราชสีมา 

3. ซิสเตอรจ์ านันท์  ไพรงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
5.  น าแบบสอบถามไปปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
6.  ตรวจสอบ ปรับปรุง  แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของคณะกรรมการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
7.  จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรบัการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ

และข้ันตอน ดังนี้ 
    1. ขอหนังสือจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครูประจ าชั้นของผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   2. จัดประชุมครูที่ประจ าชั้นเพ่ือชี้แจงการด าเนินการจัดท าวิจัยและแนวทางการ
แจกแบบสอบถามแก่ผู้ปกครอง 

3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ครูประจ าชั้นแจกผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและก าหนดวันรับคืนด้วยตนเอง 

4. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากผู้ปกครองนักเรียนที่ เป็นกลุ่ มตัวอย่างได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 365 ฉบับ จากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 365 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 
100 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน  มาจัดกระท าข้อมูลโดยใช้    เครื่อง

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for Windows (Statistics package for social sciences for 
Windows)  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ น าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพ่ือวิ เคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 2.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการค านวณหาค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยการค านวณหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกเป็นโดยภาพรวมและรายด้าน น าค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) แล้วแปลความหมายดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับปาน
กลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับน้อย 
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  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 4.  การสรุปข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อไป 
 

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิเคราะห์น าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ  
โดยวิธีการหาค่าร้อยละ   

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ โรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วน าเสนอด้วยรูปตารางแปลผลด้วยการบรรยาย 



 

 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
   การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล  และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้เสนอผลการวิจัย
ตามล าดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 5 ด้าน  
 ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ปกครองนักเรียนทีโ่รงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน  365  คน โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง 
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ระยะทางจากบ้านพักถึงโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้   
 
ตารางที่  4.1  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครอง 
                  นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ( n = 365 คน) ร้อยละ (100) 
เพศ 

     ชาย 
     หญิง 
 
 
 
 

 
95 
270 

 
26.03 
73.97 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ) 
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ( n = 365 คน) ร้อยละ (100) 

อายุ 
     20  -  30  ปี 
     31  -  40  ปี 
     41  -  50  ปี 
     51  -  60  ปี 
     61  ปีขึ้นไป 

 
  28 
169 
134 
  29 
  5 

 
7.67 
46.30 
36.71 
 7.95 
 1.37 

ระดับการศึกษา 
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 

   สูงกว่าปริญญาโท 

 
85 
204 
65 
11 

 
23.29 
55.89 
17.81 
  3.01 

อาชีพ 
     รับราชการ 
     พนังงานรัฐวิสาหกิจ 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     พนักงานบริษัทเอกชน 
     เกษตรกร 
     แม่บ้าน 

     อ่ืน ๆ 

 
178 
32 
83 
17 
18 
10 
27 

 
48.77 
  8.77 
22.74 
  4.66 
  4.93 
  2.74 
  7.40 

รายได้ 
     ต่ ากว่า 20,000 บาท 
     20,000-30,000 บาท 

   + 30,001 บาทข้ึนไป 

 
73 
145 
147 

 
20.00 
39.73 
40.27 



 

 

ตารางที่  4.1  (ต่อ) 
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ( n = 365 คน) ร้อยละ (100) 
ระยะทาง 

     0 – 5     กิโลเมตร 
     6 – 10    กิโลเมตร 
     11 – 15  กิโลเมตร 
     16 – 20  กิโลเมตร 
     21 – 25  กิโลเมตร 
     26 – 30  กิโลเมตร 
     31  กิโลเมตรขึ้นไป 

 
133 
46 
41 
27 
22 
33 
63 

 
36.44 
12.60 
11.23 
7.40 
6.03 
9.04 
17.26 

รวม 365 100.00 

 
 จากตารางที่  4.1 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 270  คน  (ร้อยละ  73.97)  มีอายุระหว่าง  31-40  ปี  จ านวน  169  คน  (ร้อยละ  46.30) มี
วุฒิการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  204  คน  (ร้อยละ  55.89)  มีอาชีพรับราชการ  
จ านวน 178  คน  (ร้อยละ  48.77)  รายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน  
147คน  (ร้อยละ  40.27) และมีบ้านพักอยู่ห่างจากโรงเรียนเป็นระยะทาง  0–5  กิโลเมตร  จ านวน  
133  คน  (ร้อยละ  36.44)   
 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ วิจัย
ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 365 คน โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว
ต่อเดือน ระยะทางจากบ้านพักถึงโรงเรียน และระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครอง ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 

ตารางที่  4.2   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
                   ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยภาพรวม  
 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน   S.D. แปลความ 

1. ด้านบุคลากร 4.25 0.49 พึงพอใจมาก 

2. ด้านบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน) 4.04 0.56 พึงพอใจมาก 
3. ด้านการบริการ 3.95 0.60 พึงพอใจมาก 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.13 0.54 พึงพอใจมาก 
5. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4.13 0.58 พึงพอใจมาก 

รวม 4.10 0.50 พึงพอใจมาก 
 

 จากตารางที่  4.2  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์-
อนุสรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.10, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากเป็น
อันดับหนึ่ง (=4.25, S.D.=0.49) รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป  และด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  (=4.13, S.D.=0.58)   ส่วนด้านที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านการบริการ (=3.95 , S.D.=0.60)   
 

ตารางที่  4.3   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
                   ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านบุคลากร 

 

ข้อที่ ด้านบุคลากร   S.D. แปลความ 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 4.17 0.60 พึงพอใจมาก 

2 ผู้บริหารมีศักยภาพเพียงพอที่จะน าพาสถาบันนี้ให้
เจริญก้าวหน้า  4.26 0.61 พึงพอใจมาก 

3 ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพในการบริหาร
สถาบันการศึกษา 4.24 0.61 พึงพอใจมาก 

4 ผู้บริหารมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

 
4.33 

 
0.64 

 
พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านบุคลากร   S.D. แปลความ 
5 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาได้ด าเนินการและเกิดผล
อย่างเชิงประจักษ์ 4.28 0.66 พึงพอใจมาก 

6 ครูทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่
ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 4.28 0.68 พึงพอใจมาก 

7 ครูใช้จิตวิทยาในการพูด มีจิตใจอ่อนโยนรักเมตตา
นักเรียน มีความยุติธรรม อบรมตกัเตือนนักเรียนด้วยความ
รัก   4.26 0.66 พึงพอใจมาก 

8 ครูมีช่องทางในการให้ผู้ปกครองติดต่อสะท้อนกลับ
ในคุณภาพการจัดการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์   line   Facebook และอ่ืน ๆ 4.25 0.75 พึงพอใจมาก 

9 ครูมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ 
แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน    4.34 0.68 พึงพอใจมาก 

10 ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณีในท้องถิ่น 4.26 0.69 พึงพอใจมาก 

11 ครูให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาพฤติกรรมหรือการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 4.32 0.68 พึงพอใจมาก 

12 การบริการของงานต่างๆ ของโรงเรียนมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 4.15 0.67 พึงพอใจมาก 

รวม 4.25 0.50 พึงพอใจมาก 
 

 
 จากตารางที่  4.3  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( = 4.25, S.D.=0.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ระบุว่า ครูมี
บุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน   มี
ความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง (=4.34, S.D.=0.68) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีอุดมการณ์อันแน่วแน่
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ( =4.33, S.D.=0.64) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ การบริการของงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว (=4.15, S.D.=0.67)   
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ตารางที่  4.4   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
                   ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการบริหารวิชาการ  
                   (การจัดการเรียนการสอน) 

 
ข้อที่ ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการ

สอน) 
  

S.D. 
แปลความ 

1 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคม 4.18 0.62 พึงพอใจมาก 

2 โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเหมาะสม 4.10 0.76 พึงพอใจมาก 

3 โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเหมาะสม 3.83 0.87 พึงพอใจมาก 

4 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาไทยเหมาะสม 4.18 0.64 พึงพอใจมาก 

5 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เหมาะสม 4.35 2.68 พึงพอใจมาก 

6 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เหมาะสม 4.13 0.68 พึงพอใจมาก 

7 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เหมาะสม 3.96 0.75 พึงพอใจมาก 

8 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนดนตรีตามความ
เหมาะสม 

 
3.93 

 
0.81 

 
พึงพอใจมาก 

9 โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย 
เช่น แปลงเกษตร บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ การ
เลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดฟาง การท าปุ๋ยชีวภาพ 
เป็นต้น 3.95 0.80 พึงพอใจมาก 

10 โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียนเหมาะสม 4.03 0.77 พึงพอใจมาก 

11 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน เหมาะสม 
 
 

 
4.12 

 
0.68 

 
พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)   S.D. แปลความ 

12 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหา
และช่วยตนเองได้มากข้ึน   4.11 0.68 พึงพอใจมาก 

13 ครูพยายามหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการเรียน  4.08 0.71 พึงพอใจมาก 

14 ครูพยายามหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน  4.00 0.75 พึงพอใจมาก 

15 นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 3.96 0.80 พึงพอใจมาก 
16 นักเรียนมีทักษะด้านภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึน 3.68 0.90 พึงพอใจมาก 
17 นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีเพ่ิมมากขึ้น 3.76 0.86 พึงพอใจมาก 
18 โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่าง

เหมาะสม 4.07 0.66 พึงพอใจมาก 
19 นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขี้นอย่าง

ต่อเนื่อง 4.08 0.73 พึงพอใจมาก 
20 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ 

 
4.08 0.71 พึงพอใจมาก 

21 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  4.05 0.75 พึงพอใจมาก 

22 โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว 4.14 0.75 พึงพอใจมาก 

23 โรงเรียนน าผลการประเมินนักเรียนมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

 
4.09 

 
0.71 

 
พึงพอใจมาก 

 
รวม 4.04 0.56 พึงพอใจมาก 

 
  จากตารางที่  4.4  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)  โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก  (= 4.04, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่ระบุว่า ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์เหมาะสม   มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง (=4.35, S.D.=2.68) รองลงมาคือ ครู
จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยเหมาะสม (=4.18, 



67 
 

 

S.D.=0.64) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีทักษะด้านภาษาจีนเพ่ิม
มากขึ้น(=3.68, S.D.=0.90)   

 
ตารางที่  4.5   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
                   ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการบริการ 

 
ข้อที่ ด้านการบริการ   S.D. แปลความ 

1 โรงเรียนมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอและมีระบบ
การจราจรที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง 3.80 0.89 พึงพอใจมาก 

2 โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 4.10 0.74 พึงพอใจมาก 
3 โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขอนามัยและ

เพียงพอกับทุกคน 3.95 0.80 พึงพอใจมาก 
4 โรงเรียนมีระบบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มท่ีมี

ประสิทธิภาพ 3.84 0.84 พึงพอใจมาก 
5 โรงเรียนจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่

เหมาะสม 3.82 0.83 พึงพอใจมาก 
6 โรงเรียนจัดตู้น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขาที่สะอาดและ

เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 3.74 0.91 พึงพอใจมาก 
7 โรงเรียนมีระบบประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนทุกคน 4.09 0.70 พึงพอใจมาก 
8 โรงเรียนมีระบบการดูแลสุขภาพของนักเรียน เช่น 

บริการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 4.02 0.71 พึงพอใจมาก 
9 รถรับ-ส่งนักเรียนให้บริการอย่างมีคุณภาพ (เฉพาะ

นักเรียนที่ขึ้นรถรับส่ง) 4.18 0.74 พึงพอใจมาก 
รวม 3.95 0.60 พึงพอใจมาก 

 
 จากตารางที่  4.5  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์-
อนุสรณ์ ด้านการบริการ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( = 3.95, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ระบุว่า รถรับ-ส่งนักเรียนให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ (เฉพาะนักเรียนที่ขึ้นรถรับส่ง)    มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง ( =4.18, 
S.D.=0.74) รองลงมาคือ โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  ( =4.10, 
S.D.=0.74) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดตู้น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขา
ที่สะอาดและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  (=3.74, S.D.=0.91)   
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ตารางที่  4.6   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
                   ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

ข้อที่ ด้านบริหารงานทั่วไป   S.D. แปลความ 

1 โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู 
บุคลากรและผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง 

4.06 0.74 พึงพอใจมาก 
2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียนให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

4.13 0.68 พึงพอใจมาก 
3 โรงเรียนให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้

มาติดต่อกับโรงเรียนด้วยดี 
4.23 0.68 พึงพอใจมาก 

4 โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง
เป็นประจ า 

4.22 0.70 พึงพอใจมาก 
5 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่เหมาะสม

เพียงพอ สะอาด มั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยต่อนักเรียน 4.26 0.67 พึงพอใจมาก 
6 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 
4.14 0.71 พึงพอใจมาก 

7 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 4.15 0.72 พึงพอใจมาก 

8 โรงเรียนมีห้องอาหารที่สะอาดตามหลักสุขอนามัย 4.01 0.71 พึงพอใจมาก 
9 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ภายในบริเวณโรงเรียนที่ดี เอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

4.18 0.64 พึงพอใจมาก 
10 โรงเรียนมีการตกแต่งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้อง

ประกอบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียน 
และการบริการผู้ปกครอง 

4.13 0.67 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านบริหารงานทั่วไป   S.D. แปลความ 

11 โรงเรียนจัดให้มีห้องพักรอส าหรับผู้ปกครองที่มาติดต่อ
แผนกธุรการและการเงินอย่างเป็นสัดส่วน 4.13 0.72 พึงพอใจมาก 

12 โรงเรียนจัดมุมพักผ่อน สนามกีฬา สนามเด็กเล่นที่
ปลอดภัยและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 4.08 0.78 พึงพอใจมาก 

13 โรงเรียนจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4.08 0.73 พึงพอใจมาก 

14 โรงเรียนปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและมีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 4.18 0.67 พึงพอใจมาก 

15 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 4.04 0.77 พึงพอใจมาก 

16 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองในโอกาสต่างๆตามความ
จ าเป็น 4.08 0.75 พึงพอใจมาก 

17 โรงเรียนจัดแสดงผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบ 4.08 0.74 พึงพอใจมาก 

18 โรงเรียนจัดท าจดหมายเวียนเพ่ือแจ้งข่าวสารถึง
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 4.24 0.73 พึงพอใจมาก 

19 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี (วารสารของโรงเรียน)
ให้ผู้ปกครองรับทราบ 3.95 0.85 พึงพอใจมาก 

20 โรงเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
เช่น วันแม่ วันพ่อ วันคริสต์มาส วันกีฬาสี  เป็นต้น 4.14 0.74 พึงพอใจมาก 

21 โรงเรียนรายงานผลการเรียนและพัฒนาการของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 4.17 0.74 พึงพอใจมาก 

22 การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองมีความ
สะดวกรวดเร็ว 4.21 0.78 พึงพอใจมาก 

23 การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร(ผู้อ านวยการ, ผู้จัดการ)
มีความสะดวกรวดเร็ว  4.00 0.81 พึงพอใจมาก 

 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านบริหารงานทั่วไป   S.D. แปลความ 

24 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปกครอง
สืบค้นข้อมูลของโรงเรียนได้สะดวกรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน 4.19 0.72 พึงพอใจมาก 

25 โรงเรียนจัดให้มีโครงการให้ครูประจ าชั้นเยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคน 4.27 0.70 พึงพอใจมาก 

รวม 4.13 0.54 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางท่ี  4.6  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.13, S.D.=0.54) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ระบุว่า 
โรงเรียนจัดให้มีโครงการให้ครูประจ าชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง  
 (=4.27, S.D.=0.70) รองลงมาคือ โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่เหมาะสมเพียงพอ 
สะอาด มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อนักเรียน (=4.26, S.D.=0.67) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี (วารสารของโรงเรียน) ให้ผู้ปกครองรับทราบ 
(=3.95, S.D.=0.85)   

 

ตารางที่  4.7   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
                   ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
                   จริยธรรม 

 

ข้อที่ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   S.D. แปลความ 

1 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้
นักเรียนอย่างชัดเจน  และเกิดประสิทธิภาพเป็นที่
พอใจของท่าน 4.15 0.71 พึงพอใจมาก 

2 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม เพื่อส่งต่อการปฏิบัติที่บ้านอยา่งต่อเนื่อง 4.10 0.71 พึงพอใจมาก 

3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลเชิงประจักษ์กับ
นักเรียน 3.99 0.74 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   S.D. แปลความ 

4 นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น 4.13 0.68 พึงพอใจมาก 

5 โรงเรียนเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดย
การจัดกิจกรรมหลากหลาย 4.09 0.69 พึงพอใจมาก 

6 โรงเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 4.08 0.70 พึงพอใจมาก 

7 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้น
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 4.10 0.66 พึงพอใจมาก 

8 โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาที่เน้น
ด้านรักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  และอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียน 4.24 0.69 พึงพอใจมาก 

9 โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาทีเน้น
ด้านความมีระเบียบวินัย 4.25 0.69 พึงพอใจมาก 

10 โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบและรับการ
แจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของนักเรียน 4.09 0.69 พึงพอใจมาก 

11 โรงเรียนได้จัดประชุมท าความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ
ร่วมกันทั้งครู นักเรียน  และผู้ปกครอง 4.12 0.72 พึงพอใจมาก 

12 โรงเรียนได้จัดให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยความรับผิดชอบของทั้งผู้บริหารและครู 

 
4.12 

 
0.72 

 
พึงพอใจมาก 

13 ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มากน้อยเพียงใด 4.18 0.68 พึงพอใจมาก 

14 ท่านสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับ
บุตรหลานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเชิง
ประจักษ์ 4.18 0.65 พึงพอใจมาก 

รวม 4.13 0.58 4.13 
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 จากตารางที่  4.7  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (= 4.13, 
S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่
ระบุว่า โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาที่เน้นด้านความมีระเบียบวินัย  มีความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับหนึ่ง (=4.25, S.D.=0.69) รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มากน้อยเพียงใด  และท่านสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมให้
เกิดขึ้นกับบุตรหลานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเชิงประจักษ์ (=4.18, S.D.=0.65 และ 
0.68 ตามล าดับ) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลากรทุก
คนรับทราบและรับการแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของนักเรียน  (=4.09, S.D.=0.69)   
 
ตอนที่ 3  สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  5  แสดงความถ ี่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ด้านบุคลากร 

1. เห็นควรให้เพิ่มบุคลากรให้สอนเฉพาะรายวิชา  
2. ครูและบุคลาการในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา

พฤติกรรมของบุตรหลานได้ดี ผู้บริหารพูดจริงท าจริง 
19 

3. ครูแต่งกายเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 8 
4. ไหว้ทักทายตลอด  
5. บุคลากรบางท่าน บริการไม่ดี  
6. คณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน มีประสิทธิภาพและเป็นที่พอใจและประทับใจ 3 
7. รู้สึกพอใจกับบุคลากรของสถานศึกษาแห่งนี้ เพราะมีความเอาใจใส่ต่อเด็ก 1 
8. บุคลากรมีความรู้ทั่วถึงสอนให้เด็กดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
9. ดีมาก แต่อยากให้คุณครู ถ่ายรูปกิจกรรมที่นักเรียนท าแต่ละวันให้ผู้ปกครองดูบ้าง 3 
10. ครูและบุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน มาท างานแต่เช้า กลับเย็น   
11. ยังมีบุคลากรบางท่าน ที่ยังขาดความรู้ด้านการสอน ส่วนใหญ่มุ้งเน้นให้เด็กท าตาม  
12. บุคลากรมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบต่อเด็กและโรงเรียนสูง  
13.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 2 
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ตารางที่  5  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
14.  พัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านให้มีคุณภาพ ปริมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของทางโรงเรียน 
 

15. ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนบางท่านมีกิริยามารยาทไม่งาม ไม่สุภาพ ขาดมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อผู้ปกครอง ควรได้รับการอบรมให้ดีขึ้น 

 

16. บุคลากรบางคนในโรงเรียนยังท างานการสอนยังไม่เต็มที่  
17. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยท าให้การเรียนการสอนนักเรียนไม่ต่อเนื่อง  
18. อยากให้โรงเรียนมีครูสอนส ารอง หากมีครูคนใดลาหรือออกจะได้มีการสอนแทน 

นักเรียนจะได้ไม่มีเวลาเล่นกัน 
 

19. อยากให้เน้นเรื่องการท่องสูตรคูณ  
20. ยังไม่เพียงพอ ครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ควรใช้ครูเก่ง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  

และวิชาสุขศึกษาอยากให้ครูสอนเก่ง ๆ 
 

21.  โรงเรียนและบุคลากรของท่านขึ้นค่าเทอมไม่อธิบายเหตุผลที่ขึ้นค่าเทอมให้ผู้ปกครอง
ทราบ บุคลากรต้องเข็มงวดกวดขันมากกว่านี้ 

 

22. บุคลากรส่วนใหญ่ดูแล้วไม่มีประสบการณ์เพียงพอ  
23. ครูบางท่านยังขาดการใช้จิตวิทยาในการสอนเด็ก ยังใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่   
24. อยากมีบุคลากรครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เด็กจะได้สามารถฝึกการพูด -ฟัง 

ภาษาอังกฤษมากกว่านี้  
 

25. จัดครูให้เหมาะสมกับนักเรียน  
26. บุคลากรเฉพาะด้านยังไม่เพียงพอและไม่มีความรู้หรือเทคนิคการสอน  
27. อยากให้ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วกว่านี้ 4 
28. ยังไม่รู้จักผู้บริหารงานเท่าที่ควร 2 

ด้านการบริหารวิชาการ 
1. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. ครูดูแลเอาใจใส่เด็กได้ดี จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 2 
3. สอนให้เด็กมีระเบียบวินัย พฤติกรรมเด็กดีขึ้นกว่าเดิม  
4. เด็กชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษสามารถไปสื่อสารให้ผู้ปกครองฟังที่บ้านได้ดีครับ  
5. จัดการเรียนการสอนได้ดีมาก เด็ก ๆ เริ่มเขียนได้ และสะกดค าได้ บวกเลขในหลักสิบ

ได้ 
 

6. ปรับให้ทันต่อเหตุการณ์  
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
7. จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามช่วงวัย 3 
8. ด้านวิชาการมีความชัดเจนในเรื่องของหลักสูตร ในการจัดการเรยีนการสอนของแต่ละวิชา 4 
9. รู้สึกพอใจต่อพัฒนาการของเด็กท่ีได้รับการสอน รู้สึกว่าการเรียนของที่นี่ท าให้เด็ก

เข้าใจง่าย 
 

10. วิชาการเข้มแข็ง เด็กนักเรียนเรียนดี เรียนเก่ง  
11. การบ้านนักเรียนมากเกินไป 2 
12.  ควรเปิดการสอนในระดับมัธยมปลาย เพราะจะท าให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
13. อยากให้เน้นพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสู่จุดหมายที่สูงกว่า เพ่ือรองรับต่อ

การเรียนการสอนในอนาคตของเด็กนักเรียนที่จะต้องศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

14. เน้นวิชาการตามหลักสูตร และเทียบเคียงกับหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐบาลด้วย  
15. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี ให้ความส าคัญกับนักเรียนมากที่สุด ปลูกฝัง

คุณธรรมให้กับตัวนักเรียนเอง 
 

16. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถ ความรู้ในการสอนให้มาก  
17. ควรให้นักเรียนมีการบ้านหรือมีงานที่ต้องท าเวลากลับมาถึงบ้าน เช่น ให้มีการอ่าน

หนังสือ 
 

18. ควรให้ครูให้ความส าคัญกับนักเรียนทุกคน ด้วยความเสมอภาค  
19. จ านวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป 3 
20. อยากให้มีการสอนแนะแนว  
21. อยากให้เน้นวิชาภาษาอังกฤษ 5 
22. นักเรียนเริ่มมีการเรียนลดลงตั้งแต่ ป .4 เห็นชัดเจน ที่บ้านผู้ปกครองดูแลเหมือนเดิม 

ที่โรงเรียนไม่ทราบ หรือเพราะวัยของนักเรียน อยากให้โรงเรียนช่วยดูนักเรียนที่
เรียนไม่ค่อยเก่งด้วย 

 

23. การเรียนการสอนของคุณครูบางคน คิดได้ไงให้นักเรียนของท่านท าการบ้านด้วยการ
ค้นหาทางอินเตอร์เน็ต สมมติว่าที่บ้านนักเรียนไม่มีเน็ต ไม่มีสัญญาณ จะท าการบ้าน
ได้อย่างไร หรือครูบอกคิดไม่ออกบอก google ขนาดศัพท์ภาษาอังกฤษไม่สอนให้
เปิด dictionary เด็กเปิดแทบไม่เป็น  แล้วจะให้ผู้ปกครองเสียงเงินกับการจ้างครู
ภาษาอังกฤษมาท าไมในเมื่อเปิดศัพท์ไม่เป็น ลูกหลานที่เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
เปิดศัพท์ไม่เป็นสักคน แค่เปิด dictionary ยังท าไม่เป็นก็เลิกสอนเถอะครับ 
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ตารางที่  5  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
24. ครูบางวิชา มอบหมายงานในกรณีท่ีเด็กไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปริ้นเอกสารที่

บ้าน พอส่งงานไม่ตรงกับสิ่งที่ครูต้องการให้ไปท ามาใหม่เด็กอาศัยอยู่กับยาย ท าให้
ล าบากมากบางครั้งน่าจะดูความพร้อมของเด็ก แต่ละคนไม่เท่ากัน ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมด้วย 

 

25.  การจัดการวิทยาศาสตร์ควรให้นักเรียนได้ทดลองจริง  
26. ห้อง ICEP ไม่เห็นเก่งภาษาอังกฤษตามท่ีคาดหวัง   
27. การเรียนพิเศษวันเสาร์อยากให้เน้นวิชาหลัก  
28. อยากให้คัดแยกเด็กอ่อน  
29. การไปศึกษาดูงานไม่ควรไปซ้ าที่เดิม  

ด้านการบริการ 
1. การจราจรติดขัดนิดหน่อย แต่มีการรักษาความปลอดภัยดี  
2. อาหารกลางวันเด็กอนุบาล อยากให้มีผักด้วยและผลไม้ทุกครั้ง ไม่ควรเป็นบีลักก้ี 

นักเก็ตทอด 
 

3. สถานที่จอดรถด้านหลังโรงเรียนควรตีเส้นช่องจอดรถ เพ่ือความเป็นระเบียบ เข้า -ออก
ได้สบาย และถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากค่ะ 

3 

4. จัดระบบจราจรไม่ดีตรงประตูทางเข้าและออก ตอนเย็นสวนทางกันอันตรายมากค่ะ 4 
5. แนะน าท าประตู ด้านหน้าตรงโบสถ์ เปิด เฉพาะรถออกเท่านั้น  
6. ควรปรับปรุงด้านการจราจร และจุดจอดรถด้านประตูหลัง 2 
7. สถานที่ สภาพแวดล้อมดีมาก  
8.  ด้านการบริการ โรงเรียนและคุณครูทุกท่านให้การบริการดีกันทุกคน ไม่ว่าจะติดต่อ

เรื่องใดสอบถามเรื่องใด และบริหารด้านอื่นๆครูทุกคนในโรงเรียนต้อนรับและบริการดี
ทุกเรื่องคะ 

2 

9. อยากให้ครูสอนวิธีการเอาตัวรอด ขณะที่ผู้ปกครองหรือรถตู้ลืมน้องไว้ในรถ ควร
ช่วยเหลือตัวเองอย่างไร  

 

10. พัฒนาการบริหารด้านต่าง ๆ ให้เท่าทันกับยุคสมัย ความต้องการ และสภาพแวดล้อม  
11.  อยากให้เปิดมินิมาร์ทเพ่ิมเติม  
12. ขาดการเอาใจใส่ในการคอยรับ -ส่งเด็ก   
13. ที่จอดรถไม่เพียงพอ 5 
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ตารางที่  5  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
14. อยากให้มีโทรศัพท์สาธารณะ 3 
15. บริการประทับใจมาก  ยิ้มแย้ม พูดเพราะ เอาใจใส่ และให้ค าปรึกษา เป็นอย่างดี  
16.  ควรมี ร .ป.ภ .เพ่ิมเติม   
17. เรื่องโภชนาการโรงเรียนควรลดการบริการเครื่องดื่มที่หวาน การใช้น ามันทอดซ้ า 

เพราะท าให้เด็กอ้วนและฟันผุ 
3 

18. ห้องน้ าควรสะอาดกว่านี้ 2 
19. อาหารที่ขายไม่ควรจะราคาแพงเกินไป และไม่ควรใส่กล่องโฟม  
20. ควรแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนว่ารายการอาหารกลางวันนักเรียนชอบเมนู

ใดบ้าง เพราะนักเรียนบอกว่ากินไม่อ่ิมเพราะอาหารไม่อร่อยและนักเรียนไม่ชอบ 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
1. ในวันพ่อ วันแม่ ไม่ควรจัดให้มีการไหว้พ่อหรือแม่ เพราะนักเรียนหลายคนพ่อแม่ไม่ได้

อยู่ด้วยและอาจเป็นการสร้างปมให้เด็ก ควรจัดเป็นกิจกรรมอ่ืนแทน 
 

2. การบริหารโดยรวมดี  4 
3. แจ้งข่าวสารให้รับทราบเป็นประจ า  
4. อนุบาล 2 เรียนว่ายน้ า แต่ชุดว่ายน้ าได้ในเดือนสิงหาคม ท าให้ผู้ปกครองบางท่านต้อง

เอง แล้วต้องมาช าระรอบเสียค่าใช้จ่าย ซื้อชุดว่ายน้ า 2 ของโรงเรียนซ้ าผู้ปกครองเสีย
ผลประโยชน์ แต่โรงเรียนได้ผลประโยชน์ และชุดว่ายน้ าแพงมากไม่สมกับสินค้า 

 

5. มีการจัดการที่เป็นระเบียบ ชัดเจน เข้าใจง่าย  
6. เพ่ิมพ้ืนที่จอดรถให้มากขึ้น  
7. พนักงานที่โรงเรียนมีความสะอาดทั้งโรงอาหาร ห้องน้ าตึกอาคารเรียนต่างๆ และ

พนักงานมีความสะอาด ดูแลสถานที่ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

8. ควรจัดม้านั่งเพ่ิมเพ่ือให้ผู้ปกครองได้นั่งพักผ่อน 2 
9. อยากให้มีห้องน้ ามากกว่านี้  
10. การติดต่อสื่อสารบางครั้งควรจะยืดหยุ่นเรื่องโทรศัพท์วันเรียนพิเศษ ไปทัศนศึกษา 

เพราะผู้ปกครองจะได้ติดต่อบุตรหลานได้ 
 

11. กระเป๋านักเรียนหนักเกินไป  
12. อาหารกลางวันของเด็ก ควรมีอาหารที่หลากหลาย และมีส่วนประกอบของผักและ

ผลไม้เป็นของว่าง 
3 
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ตารางที่  5  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

13. อาหารกลางไม่มีคุณภาพ ควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก 5 

14. การจ่ายค่าเทอมควรมีระบบการจ่ายออนไลน์  

15. อยากให้มีต ารวจจราจรท าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร  

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

1. รู้จักแบ่งปัน  

2. ท าต่อไปดีมากครับ  
3. โรงเรียนมีการพัฒนามุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม ท าให้เด็ก ๆ เปลี่ยน -แปลงตัวเองไป

ในทางท่ีดีมีมารยาท มีความเมตตา  และนักเรียนได้น ามาปฏิบัติใช้ที่บ้าน 
20 

4. เพ่ิมการเรียนการปฏิบัติของศาสนาพุทธ เพราะเด็กส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เด็กยัง
ไม่เข้าใจเรื่องการแผ่เมตตา การสวดมนต์ 

 

5. รู้สึกพอใจ เมื่อเห็นเด็ก ๆ รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมถึงแม้ว่าบางครั้งมันเป็นแค่ความคิด  

6. นักเรียนพูดค าหยาบคาย อยากให้ครูช่วยสอนและอธิบายให้เด็กนักเรียนเข้าใจและไม่
ควรท า 

5 

7. ส่งเสริมให้เด็กนั่งสมาธิ ภาวนา ท าจิตใจให้สงบ  

8. เน้น ความซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละ มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมในเรื่องการช่วยเหลือ
พ่อแม่ในการท างานบ้าน 

 

9. ปานกลาง ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมธรรมะให้เด็กที่นับถือศาสนาพุทธบ้าง  2 

10. อยากให้มีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 4 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
   การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์ในครั้งนี้  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 5 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานการบริการ ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป และด้านการบริหารงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และเพ่ือน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน  3,140  คน  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) ได้จ านวน 365 คน จากนั้นด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   โดยใช้ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ปกครองจ าแนกตามเพศใกล้เคียงกัน  เป็นเพศชาย  ร้อยละ  26.03  เพศหญิง ร้อยละ  

73.97 มีกลุ่มอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 46.30  กลุ่มอายุ 41-50 ร้อยละ 36.71  กลุ่มอายุ 51-60 
ร้อยละ  7.95 กลุ่มอายุ 20-29 ร้อยละ 7.67  กลุ่มอายุ 61  ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.37  มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ  55.89  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 23.29  ระดับปริญญาโท  17.81  
ระดับสูงกว่าปริญญาโท  3.01  มีอาชีพรับราชการมากที่สุด  ร้อยละ 48.77 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
22.74  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 8.77 อาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 7.40  อาชีพเกษตรกร ร้อยละ  
4.93 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ  4.66  และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ  2.74   มีรายได้ 30,001 
บาท/เดือนขึ้นไปมากที่สุด  ร้อยละ  40.27  รายได้ 20,000-30,000 บาท/เดือน  ร้อยละ  39.73  
รายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน  ร้อยละ  20.00  ระยะทางในการเดินทางมาโรงเรียน ระยะทาง 0-5 
กิโลเมตร มากที่สุด  ร้อยละ  36.44  ระยะทาง 31 กิโลเมตรเป็นต้นไป  ร้อยละ  17.26  ระยะทาง 6-
10 กิโลเมตร  ร้อยละ  12.60  ระยะทาง 11-15 กิโลเมตร  ร้อยละ  11.23  ระยะทาง 26-30 กิโลเมตร  
ร้อยละ  9.04    ระยะทาง 16-20 กิโลเมตร  ร้อยละ  7.40  และระยะทาง 21-25 กิโลเมตร ร้อยละ  
6.03   
 2.  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ใน
ภาพรวมทั้ง  5  ด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
  2.1  ด้านบุคลากร 
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  2.2  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    
  2.3  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
  2.4  ด้านบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)   
  2.5  ด้านการบริการ   
 หากพิจารณาสรุปผลเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

 ด้านบุคลากร  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากทั้ง  12 ข้อ   เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. ครูมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่นักเรียน    

2. ผู้บริหารมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3. ครูให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาพฤติกรรมหรือการ 

พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาได้ด าเนินการและ 

เกิดผลอย่างเชิงประจักษ์ 
5. ครูทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
6. ผู้บริหารมีศักยภาพเพียงพอที่จะน าพาสถาบันนี้ให้เจริญก้าวหน้า  
7. ครูใช้จิตวิทยาในการพูด มีจิตใจอ่อนโยนรักเมตตานักเรียน มีความยุติธรรม อบรม 

ตักเตือนนักเรียนด้วยความรัก   
8. ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีในท้องถิ่น 
9. ครูมีช่องทางในการให้ผู้ปกครองติดต่อสะท้อนกลับในคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์   Line   Facebook และอ่ืน ๆ 
10. ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารสถาบันการศึกษา 
11. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
12. การบริการของงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากทั้ง  14  ข้อ   
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาทีเน้นด้านความมีระเบียบวินัย 
2. โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาทีเน้นด้านรักเมตตา  ซื่อสัตย์   

กตัญญู  และอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 
3. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  

มากน้อยเพียงใด 
4. ท่านสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับบุตรหลานที่บ้านอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเกิดผลเชิงประจักษ์ 
5. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่างชัดเจน  และเกิด 
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ประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของท่าน 
6. นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น 
7. โรงเรียนได้จัดประชุมท าความเข้าใจระเบียบปฏิบัติร่วมกันทั้งครู นักเรียน  และ 

ผู้ปกครอง 
8. โรงเรียนได้จัดให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยความรับผิดชอบของ 

ทัง้ผู้บริหารและครู 
9. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือส่งต่อการ 

ปฏิบัติที่บ้านอย่างต่อเนื่อง 
10. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นความพึงพอใจในการเข้าร่วม 

กิจกรรมของนักเรียน 
11. โรงเรียนเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมหลากหลาย 
12. โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบและรับการแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของ 

นักเรียน 
13. โรงเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
14. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ 

เกิดผลเชิงประจักษ์กับนักเรียน 
 

  ด้านบริหารงานทั่วไป  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมากทั้ง  25 ข้อ   เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู บุคลากรและผู้ปกครองทราบ 
อย่างทั่วถึง 

2. โรงเรียนจัดให้มีโครงการให้ครูประจ าชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
3. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่เหมาะสมเพียงพอ สะอาด มั่นคง   

แข็งแรง และปลอดภัย ต่อนักเรียน 
4. โรงเรียนจัดท าจดหมายเวียนเพื่อแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 
5. โรงเรียนให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับโรงเรียนด้วยดี 
6. โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองเป็นประจ า 
7. การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองมีความสะดวกรวดเร็ว 
8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปกครองสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนได้ 

สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
9. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนที่ดี  

เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
10. โรงเรียนปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
11. โรงเรียนรายงานผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่าง 

ต่อเนื่อง 
12. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วม  กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดี 
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ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
13. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ 

ผู้ปกครองและชุมชน 
14. โรงเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันแม ่วันพ่อ วัน 

คริสต์มาส วันกีฬาสี  เป็นต้น 
15. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่ 

ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
16. โรงเรียนมีการตกแต่งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการ 

เรียน และการบริการผู้ปกครอง 
17. โรงเรียนจัดให้มีห้องพักรอส าหรับผู้ปกครองที่มาติดต่อแผนกธุรการและการเงิน 

อย่างเป็นสัดส่วน 
18. โรงเรียนจัดมุมพักผ่อน สนามกีฬา สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อ 

จ านวนนักเรียน 
19. โรงเรียนจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของนักเรียนอย่าง 

ต่อเนื่อง 
20. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 
21. โรงเรียนจัดแสดงผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
22. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
23. โรงเรียนมีห้องอาหารที่สะอาดตามหลักสุขอนามัย 
24. การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ, ผู้จัดการ) มีความสะดวกรวดเร็ว  
25. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี (วารสารของโรงเรียน) ให้ผู้ปกครองรับทราบ 

 
  ด้านบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนที่มีต่อการการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านบริหารวิชาการ (การจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมากทั้ง  23 ข้อ   เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
  1. ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์เหมาะสม 
  2.  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
  3.  ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาไทยเหมาะสม 
  4.  โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอและ
รวดเร็ว 
  5.  ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์เหมาะสม 
  6.  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสม 
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  7.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติค้นคว้า
ด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหาและช่วยตนเองได้มากขึ้น   
  8.  โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเหมาะสม 
  9.  โรงเรียนน าผลการประเมินนักเรียนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
  10. ครูพยายามหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน  
  11. นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ีนอย่างต่อเนื่อง 
  12. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ 
  13. โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างเหมาะสม 
  14. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  
  15. โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเหมาะสม 
  16. ครูพยายามหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
  17. ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์เหมาะสม 
  18. นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
  19. โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย เช่น แปลงเกษตร บ่อเลี้ยง
ปลา บ่อเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ไข ่การเพาะเห็ดฟาง การท าปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น 
  20. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนดนตรีตามความเหมาะสม 
  21. โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาจีนเหมาะสม 
  22. นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีเพ่ิมมากข้ึน 
  23. นักเรียนมีทักษะด้านภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึน 
 

  ด้านการบริการ  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านการบริการ  อยู่ในระดับมากทั้ง  9 ข้อ   เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. รถรับ-ส่งนักเรียนให้บริการอย่างมีคุณภาพ (เฉพาะนักเรียนที่ขึ้นรถรับส่ง) 
2. โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
3. โรงเรียนมีระบบประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนทุกคน 
4. โรงเรียนมีระบบการดูแลสุขภาพของนักเรียน เช่น บริการตรวจสุขภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
5. โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขอนามัยและเพียงพอกับทุกคน 
6. โรงเรียนมีระบบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. โรงเรียนจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่เหมาะสม 
8. โรงเรียนมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอและมีระบบการจราจรที่อ านวยความ 

สะดวกแก่ผู้ปกครอง 
9. โรงเรียนจัดตู้น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

 



83 
 

 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญจากการค้นพอใจการศึกษาวิจัยดังนี้ 

 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ภาพรวม 
ทั้ง  5  ด้าน พบว่ามีความพึงพอใจมากทุกด้าน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  มีความพึงพอใจ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ 
  ด้านบุคลากร     ล าดับที่  1 
  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ล าดับที่  2 
  ด้านการบริหารงานทั่วไป    ล าดับที่  3 
  ด้านบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน) ล าดับที่  4 
  ด้านการบริการ     ล าดับที่  5 
 ด้านบุคลากร  ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  และมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นล าดับที่  1  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสนใจ  เอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของครู  เพ่ือให้
ครูมีคุณลักษณะที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ได้  ดังที่ ล้อม  ไชยศร (2510 : 157)  ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ของครูที่ดีในทัศนะของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรากฏว่าครูที่นักเรียนชาย ชื่นชอบ/พึง
พอใจ คือ 

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  พูดจาสุภาพอ่อนโยน ชัดเจน  เข้าใจง่าย  มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

2. ใจดี  สุขุมเยือกเย็น  อารมณ์แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอ  รักและเมตตากรุณาต่อนักเรียน  ขยัน   
อดทน  พูดจริงท าจริง  มีความยุติธรรม  วางตัวได้เหมาะสม 

3. สนใจในการสอนและตัวนักเรียน  เข้มงวดต่อความประพฤติของนักเรียน  ยินดีรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของนักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ ช่วยเหลือนักเรียน 
 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเฉลียว  บุรีภักดี และคณะ (2520 : 301-306)  ท าการวิจัย
เรื่อง  ลักษณะของครูที่ดีโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า  ลักษณะของครูที่ดีมีดังนี้  มีคุณธรรม  และประพฤติดี  เป็นพลเมือง
ดี  มีความสามารถในการอบรมแนะแนว  มีความสามารถในการสอนดี  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ
ครู  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่าผู้ปกครองพึงพอใจในระดับ
มาก  ในการที่ผู้บริหารพัฒนาครู  ภารโรง  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะและประสบการณ์ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นประจ าและสม่ าเสมอ  สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
(2534 : 3)  กล่าวว่า หลักการบริหารแนวใหม่ จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารงานบุคคลมากขึ้น แม้
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะเจริญมากข้ึนก็ตามและสอดคล้องกับ  
วิจิตร  ศรีสอ้านและอวยชัย  ชบา (2527 : 47)  ที่สรุปสาระส าคัญของการบริหารงานบุคคลไว้ว่า 

1. การบริหารบุคคล  เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพื่อใช้คนให้เหมาะสมกับงานตาม 
วัตถุประสงค์  และความต้องการของหน่วยงาน 

2. การบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายกว้างขวาง  ครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหา  และการ 



84 
 

 

เลือกสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
 และผลการวิจัยสอดคล้องกับ  ชะลอ  กมลพันธ์ (2542 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของอาจารย์ในการบริหารโรงเรียนเทคนิคเจ้าพระยา  ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัยยังพบว่า  มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกด้าน  เช่น  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  
ด้านการบริหารอาคารสถานที่  ฯลฯ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนน้อยเพียง  12  คนเท่านั้น  การ
ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบข่าวสารของชุมชน  ผู้ปกครองจึงไม่ทั่วถึงเขตบริหารของโรงเรียนถึง  4  
หมู่บ้าน จึงยากแก่การแจ้งข่าวสาร  นอกจากนี้ทางโรงเรียนไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึงอีกด้วย 
 
 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้มีกระบวนการในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยมีหลักการบริหารงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  และใช้
กิจกรรมและนวัตกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จ ารัส บานเย็น (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่ามีการ
ด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลากร และด้านการประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และนาวิน เหมือนแสง (2553) ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษากับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 
พบว่าการบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหา
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต้องเน้นการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบในโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (กรมวิชาการ, 
2549, หน้า 33–37) สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างทั้งระบบขององค์กรเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ต้องจัดให้มีองค์กรต่างๆ ของนักเรียน ได้แก่การเลือกตั้งสภานักเรียน การเลือกตั้งคณะสี การจัดตั้งชมรม
และชุมนุมเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนพร้อมทั้งมอบหมาย
ให้เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมเพ่ือบริการนักเรียนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย 
และเป้าหมายของการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 
 
 ด้านบริหารงานทั่วไป  ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ด้านบริหารงานทั่วไป  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ (แมรี่โดม) ส าหรับนักเรียนทุกคน โรงเรียนมีอาคาร
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เรียนที่แข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(2558 : 25) ที่เสนอว่า อาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรงานกิจการนักเรียน และ
ภาคปฏิบัติอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น อาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ โรงฝึกงาน หอประชุม อาคารอ านวยการ อาคารห้องสมุด อาคารส าหรับเล่นกีฬา อาคาร
หรือศูนย์กลางสื่อการสอน อาคารหอพักครูและนักเรียน อาคารอเนกประสงค์และอาคารสระว่ายน้ า 
ลานอเนกประสงค์ ลานกีฬา และสระว่ายน้ าซึ่งก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่ดินของโรงเรียน สอดคล้องกับ                
สุปรีชา หิรัญโร (2541 : 175) ที่กล่าวว่า อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาจะช่วยเสริมสร้าง
ความเจริญงอกงามทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมของนักเรียน ช่วยท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความจงรักภักดี และความภาคภูมิใจต่อสถาบัน ซึ่งจะมีผลไปถึงความ
พยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับตนเองและสถาบัน 
นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม สติปัญญาและสังคมของนักเรียน
และครู สอดคล้องกับ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2012 : 53) ที่เสนอว่า สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับ สมาน ปรีชา (2548 : 14-17) ที่กล่าวว่า การจัด
สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม จัดให้มีแผนผังบริเวณอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียนและห้องพิเศษ จัดให้มีตารางและแสดงการใช้อาคารสถานที่ จัดตรวจสภาพและซ่อม
บ ารุงอาคารสถานที่อย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอาคาร
สถานที่ของบุคลากร ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  จัดสภาพบริเวณ
สถานที่ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย จัดบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ 
และบริเวณอ่ืน ๆ ให้มีความแข็งแรงสะอาดและแสงสว่างเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิกานต์ 
สุวรรณแสง ( 2552 : 134) ที่ศึกษาปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า โรงเรียนเอกชนด้านอาคารสถานที่  และการจัด
สภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะสภาพอาคารเรียน เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  หาก
สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนมั่นคง แข็งแรง ก็ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้  
สอดคล้องกับ พิศมัย ถีถะแก้ว (2542:  155-156) ที่กล่าวว่า อาคารเรียนควรมีความแข็งแรงทนทานต่อ
การใช้งานและมีเครื่องใช้ครบถ้วนตามความจ าเป็นของแต่ละส่วนที่โรงเรียนบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคาร
เรียนให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานอยู่ได้เสมอ สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียน ผู้ปกครอง
จึงให้ ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ มีอาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ ดีและ
เหมาะสมกับบุตรหลานของตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รังสรรค์ จันทร์เจนจบ (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้าน
หลวง จังหวัดน่าน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 1 พบว่า ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สหภัส อักษรถึง 
(2556 : 156) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์   
ไทยแลนด์ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจปัจจัยด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน โดยภาพรวมและ
องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยรวมกันอยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลว่า การถ่ายเทอากาศภายในอาคารเรียน 



86 
 

 

สภาพความปลอดภัยของอาคารเรียน สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนและโรงเรียน และจัดที่นั่งรอ
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จากเหตุผลที่กล่าวมา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
  ด้านบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ทันสมัยอยู่เสมอ โรงเรียนจัดครู  เข้าสอนในแต่ละชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) ที่กล่าวว่า หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษา บ่งบอกคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา เรียกได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา
และเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญของชาติ ประเทศที่มีหลักสูตรเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คน
ในประเทศนั้นย่อมมีความรู้และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ จุไรรัตน์ แสง
บุญน า (2558 : online) ที่กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย อีกท้ังค่านิยม
และความส าคัญจ าเป็นในการรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาสในการจ้าง
งานและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้หน้าที่การงานได้ดียิ่งขึ้นไปมากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะภาษา กอปรกับ
ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Economic Comminity : AEC) ใน พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับ อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2555) ที่กล่าวว่า ใน
การเข้าสู่โลกสากลสิ่งส าคัญที่เป็นปัญหาคือเรื่องภาษา ดังนั้นการสอนภาษาจะต้องสอนให้เป็นธรรมชาติ 
อีกทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอิทธิพลต่อการสื่อสารมาก ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หากไม่รู้ภาษาอังกฤษ 
ก็จะก้าวไม่ทันเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบหลักสูตรภาษาเป็นค าตอบส าหรับเด็กไทย เพราะ
เป็นการสอนด้วยวิธีธรรมชาติเพ่ือให้เด็กได้ซึมซับสองภาษา ไม่ใช่การลดความส าคัญของภาษาไทยลง แต่
เป็นการพัฒนาด้านภาษาให้เด็ก สอดคล้องกับ วิทยา พัฒนวงศ์ (2552) การเปิดหลักสูตรโรงเรียนสอง
ภาษาเพ่ิมมากขึ้น โรงเรียนสองภาษาได้กลายมาเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่เห็นว่า การที่ลูกได้
เรียนในโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา (English Program) จะได้ทั้งทักษะทางภาษาอังกฤษโดยไม่ทิ้งความ
เป็นไทย เหมือนกับการส่งไปเรียนต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรสองภาษา
ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ใช้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และยังมี
ครูผู้ช่วยคนไทยเข้าไปอยู่ในห้องเรียนเพ่ือคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนสามารถสอบถามสิ่งที่
ไม่เข้าใจกับครูผู้ช่วยคนไทยได้ทันที หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าการ
เรียนในโรงเรียนนานาชาติและการศึกษาในต่างประเทศ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โสมภพ ใจยา สร
บุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และสุทธา รัตนศักดิ์ (ม.ป.ป.:12) ที่ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
วิชาการด้านกระบวนการ จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ที่แตกต่างกัน พบว่า โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและจัดท าโครงการรองรับกิจกรรมการอบรมและพัฒนาครูของโรงเรียนโดยมีการจัดสรร
งบประมาณไว้ล่วงหน้าและด าเนินการจัดคาบสอนของครูทุกคนให้พอดีตามเกณฑ์ จัดหาบุคลากร
ภายนอกที่มีความรู้มาสอนเพ่ิมเติม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รวิญา ชุมภูนท์ (2014 : 47) ที่ศึกษา
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การประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาวัง
วิทยา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการจัดครูเข้าสอน พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดครูเข้าสอน จัดและด าเนินการสรรหาและมีกลวิธีการใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและประสบการณ์ ตลอดจนความสมัครใจ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของครูแต่ละคน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (ม.ป.ป.: 29) ทีศ่ึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนเนื้อหาในหลักสูตรเหมาะสมแก่วัยและ
ความสนใจของนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดธีรวัฒน์ (เผชิญ จันทร์หอม) (2554 : 
80) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรี
วัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ด้านจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็น
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการเรียนการสอนของ
ครู ผู้ปกครองคิดว่าการด าเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปตามหลักสูตร เชื่อว่าบุตรหลานมีความพร้อม
และสนใจต่อการจัดการสอนของโรงเรียน ครูมีการวัดและแจ้งผลการประเมินของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว และเชื่อว่าการจัดเนื้อหาวิชามีความทันสมัยกับสังคม จากเหตุผลที่
กล่าวมา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
 ด้านการบริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์-
อนุสรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนมีระบบดูแลสุขภาพของนักเรียน เช่น 
บริการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีระบบประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับ Pender, Murdaugh & Parsons (2002) ที่กล่าวว่า โรงเรียนจัดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตและนิสัยสุขภาพ ให้บุคคลสนใจ เอา
ใจใส่ดูแล รับผิดชอบและตระหนักต่อสุขภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี การ
ไปพบแพทย์เมื่อร่างกายมีความผิดปกติ  สอดคล้องกับ กองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข (2552) ที่กล่าวว่า โรงเรียนมีระบบการดูแลสุขภาพของนักเรียน โดยจัดให้นักเรียน
มีการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการตรวจเพ่ือหาความผิดปกติของร่างกายซึ่งหากได้รับการตรวจ และ
ค้นพบสิ่งผิดปกติแต่เนิ่น ๆ จะสามารถป้องกันและรักษาโรคหรือความผิดปกติได้ทันท่วงทีเพราะหาก
ปล่อยไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายได้ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 160) ที่เสนอว่า การบริการสุขภาพพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริการสุขภาพในโรงเรียนและยังเป็นมาตรฐานในการจัดระบบบริการอนามัยโรงเรียน โดยก าหนด
กิจกรรมอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้
นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อค้นหาความบกพร่องของสุขภาพในระยะเริ่มแรกเพ่ือ
ด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งต่อเพ่ือค าแนะน าหรือบ าบัดรักษา ป้องกันมิให้ความบกพร่องนั้น ๆ 
ลุกลามเป็นผลร้ายแรง ป้องกันการแพร่กระจายของโรค ช่วยจูงใจนักเรียนให้เกิดความสนใจที่จะดูแล
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สุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดี สอดคล้องกับ วราภรณ์ ศิริสว่าง (2542 : 46-47) ที่กล่าวว่า 
โรงเรียนควรจัดให้มีการประเมินสุขภาพหรือตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และจัดให้มีการ
ประเมินสุขภาพทุกเช้า โดยขอความร่วมมือจากครูประจ าชั้นท าการตรวจเพ่ือจะได้ค้นหาความผิดปกติ 
ความพิการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในระยะแรก เพ่ือที่จะได้แก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติต่าง ๆ มิให้
เป็นอันตรายมากขึ้น นอกจากประเมินสุขภาพโดยทั่วไปแล้วควรท าการทดสอบสายตา ทอดสอบการได้
ยินด้วย เพราะท้ังการมองเห็นและการได้ยินมีผลต่อการเรียนของเด็กอย่างมาก สอดคล้องกับ  
โรงเรียนวรพัฒน์ (2015 : online) ที่เสนอว่า โรงเรียนจัดให้นักเรียนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ใน
โครงการสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับ
นักเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของท่านผู้ปกครอง มีสาระส าคัญคือ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
ทุกชนิดทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงขณะศึกษาและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
พักผ่อนอยู่กับบ้านเดินทางไป–กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ท่องเที่ยวทัศนศึกษา เดินทางทางอากาศ 
เล่นหรือซ้อมกีฬา และภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ สอดคล้องกับ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา (ม.ป.ป.:online) ที่
เสนอว่า โรงเรียนมีนโยบายให้สวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรีแก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา นักเรียน
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในโครงการสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน  มีจุดประสงค์
เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับนักเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของท่านผู้ปกครอง ระยะเวล าเอา
ประกันภัย 12 เดือน ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
และค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุตามวงเงินที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรธิดา พานแก้ว 2553 : 4) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-
หนองบัวล าภู) ด้านการบริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 
ขอเสนอแนะและการน าผลไปใช้ 

1. ขอเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สรุปผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการบริการ ข้อที่ระบุว่า จัดตู้น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขาที่สะอาด
และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรพัฒนาโรงเรียนจัด
ตู้น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและมีคุณภาพ  พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
ติดตามให้ระบบอุปโภคบริโภคสะอาด เพียงพอตลอดเวลา 

1.2  จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านบุคลากร  โดยข้อที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การบริการของงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว  ดังนั้นโรงเรียนควรมีการอบรม 
หรือพัฒนาบุคลากรในการให้บริการของงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความสะดวก  คล่องตัว  รวดเร็วให้
เกิดความประทับใจในการรับบริการของผู้ปกครองนักเรียน 
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1.3 จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)โดยข้อที่ที่
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  นักเรียนมีทักษะด้านภาษาจีนเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ควรมีการพัฒนาด้านภาษาจีนให้นักเรียนได้มีทักษะทั้งระบบ  มีการก ากับ  
ติดตาม ประเมินผลหลักสูตรภาษาจีนให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านบริหารงานทั่วไป  โดยข้อที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี (วารสารของโรงเรียน)ให้ผู้ปกครองรับทราบ  โรงเรียนจึง
ควรเร่งพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารของการ
จัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้หลายช่องทาง  โดยเฉพาะการจัดท าวารสารประจ าปีของโรงเรียน
ควรมีการจัดท าทุกปี  ปีละ  1 เล่ม  

1.5 จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยข้อที่ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบและรับการแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติ
ของนักเรียน ดังนั้นในทุกปีการศึกษาโรงเรียนควรจะมีการจัดท าคู่มือนักเรียนหรือระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนเพื่อแจกให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับทราบทุกปีการศึกษา 
 

 2. ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอไป 
  การวิจัยครั้งนี้ไดด าเนินการภายใตขอบเขตที่ผวูิจัยไดก าหนดไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงได 
น าเสนอแนวทางบางประการที่จะเปนประโยชนส าหรับการวิจัยในครั้งตอไปเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน
โรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 2.1  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
  2.2  ควรศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
  2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 2.4  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งอาจจะได้ข้อค้นพบที่เจาะลึกในแต่ละประเด็นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง   ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
         อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2561 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และกาเครื่องหมาย ลงในช่อง           ที่ตรงกับความเป็นจริง 
             เกี่ยวกับตัวท่านมากท่ีสุด 
1.  เพศ 
     1)  ชาย           2) หญิง 
2.  อายุ __________  ปี 
 
3.  ระดับการศึกษา 
      1)  ต่่ากว่าปริญญาตรี          2)  ระดับปริญญาตรี  
       3)  ระดับปริญญาโท          4)  สูงกว่าปริญญาโท 
 
4.  อาชีพของผู้ปกครอง 
      1)  รับราชการ        2)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      3)  ธุรกิจส่วนตวั        4)  พนักงานบริษัทเอกชน 
      5)  เกษตรกร        6)  แม่บ้าน 
      7)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)___________________________________ 
5.  รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
               1)  ต่่ากว่า 20,000  บาท            2)  20,000 – 30,000  
บาท 
      3)  30,001 บาทข้ึนไป 
6.  บ้านพักของนักเรียนในความปกครองของท่านตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
 หมู่บ้าน_________________________________ 
 ต่าบล__________________________________ 
 อ่าเภอ_________________________________ 
 จังหวัด_________________________________ 
 ห่างจากโรงเรียนประมาณ _____________กิโลเมตร 
7.  นักเรียนในความปกครองของท่านก่าลังศึกษาอยู่ในชั้น _________ ห้อง  _________ 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
             อ าเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2560 
ค าชี้แจง โปรดท่าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่านข้อละ 1 ช่อง 

ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ ม า ก ที่ สุ ด ม า ก ป า น ก ล า ง น้ อ ย น้ อ ย ที่ สุ ด 

5 4 3 2 1 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
     

2 ผู้บริหารมีศักยภาพเพียงพอที่จะน่าพาสถาบันนี้ให้เจริญก้าวหน้า       
3 ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารสถาบันการศึกษา      
4 ผู้บริหารมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ      
5 ผู้บริหารมีภาวะผู้น่าในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาได้ด่าเนินการและเกิดผลอย่างเชิงประจักษ์ 
     

6 ครูทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

     

7 ครูใช้จิตวิทยาในการพูด มีจิตใจอ่อนโยนรักเมตตานักเรียน มีความ
ยุติธรรม อบรมตักเตือนนักเรียนด้วยความรัก   

     

8 ครูมีช่องทางในการให้ผู้ปกครองติดต่อสะท้อนกลับในคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้หลากหลายช่องทาอง เช่น โทรศัพท์   line   
Facebook และอ่ืน ๆ 

     

9 ครูมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ แต่งกาย
เรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน    

     

10 ครูให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีใน
ท้องถิ่น 

     

11 ครูให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาพฤติกรรมหรือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

     

12 การบริการของงานต่างๆ ของโรงเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว      
13 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
     

14 โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เหมาะสม 

     

15 โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาจีนเหมาะสม      
16 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ

ทางด้านภาษาไทยเหมาะสม 
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ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ ม า ก ที่ สุ ด ม า ก ป า น ก ล า ง น้ อ ย น้ อ ย ที่ สุ ด 

5 4 3 2 1 
17 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ

ทางด้านคณิตศาสตร์เหมาะสม 
     

18 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เหมาะสม 

     

19 ครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เหมาะสม 

     

20 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนดนตรีตามความเหมาะสม      
21 โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย เช่น แปลง

เกษตร บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดฟาง 
การท่าปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น 

     

22 โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
เหมาะสม 

     

23 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
เหมาะสม 

     

24 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ โดยให้นักเรียนเป็น
ผู้ปฎิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหาและช่วยตนเองได้มากขึ้น   

     

25 ครูพยายามหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน       
26 ครูพยายามหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน       
27 นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น      
28 นักเรียนมีทักษะด้านภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึน      
29 นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีเพ่ิมมากขึ้น      
30 โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างเหมาะสม      
31 นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขี้นอย่างต่อเนื่อง      
32 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ      
33 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
     

34 โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่าง
สม่่าเสมอและรวดเร็ว 

     

35 โรงเรียนน่าผลการประเมินนักเรียนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น 

     

36 โรงเรียนมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอและมีระบบการจราจรที่
อ่านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง 
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ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ ม า ก ที่ สุ ด ม า ก ป า น ก ล า ง น้ อ ย น้ อ ย ที่ สุ ด 

5 4 3 2 1 
37 โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน      
38 โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขอนามัยและเพียงพอกับทุก

คน 
     

39 โรงเรียนมีระบบการจ่าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีประสิทธิภาพ      
40 โรงเรียนจ่าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่เหมาะสม      
41 โรงเรียนจัดตู้น้่าดื่ม น้่าใช้ ห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอต่อจ่านวน

นักเรียน 
     

42 โรงเรียนมีระบบประกันอุบัติเหตุส่าหรับนักเรียนทุกคน      
43 โรงเรียนมีระบบการดูแลสุขภาพของนักเรียน เช่น บริการตรวจ

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
     

44 รถรับ-ส่งนักเรียนให้บริการอย่างมีคุณภาพ (เฉพาะนักเรียนที่ข้ึนรถ
รับส่ง) 

     

45 โรงเรียนจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง 

     

46 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็น
องค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

     

47 โรงเรียนให้การต้อนรับและอ่านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับ
โรงเรียนด้วยดี 

     

48 โรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองเป็นประจ่า      
49 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่เหมาะเพียงพอ สะอาด 

มั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัย  ต่อนักเรียน 
     

50 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง  ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 

     

51 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วม  กิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

52 โรงเรียนมีห้องอาหารที่สะอาดตามหลักสุขอนามัย      
53 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในบริเวณ

โรงเรียนที่ดี เอื้ออ่านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
     

54 โรงเรียนมีการตกแต่งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆที่
เอ้ือต่อการเรียน 
และการบริการผู้ปกครอง 
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ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ ม า ก ที่ สุ ด ม า ก ป า น ก ล า ง น้ อ ย น้ อ ย ที่ สุ ด 

5 4 3 2 1 
55 โรงเรียนจัดให้มีห้องพักรอส่าหรับผู้ปกครองที่มาติดต่อแผนกธุรการ

และการเงินอย่างเป็นสัดส่วน 
     

56 โรงเรียนจัดมุมพักผ่อน สนามกีฬา สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยและ
เพียงพอต่อจ่านวนนักเรียน 

     

57 โรงเรียนจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

     

58 โรงเรียนปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน     
การสอน 

     

59 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

     

60 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองในโอกาสต่างๆตามความจ่าเป็น      
61 โรงเรียนจัดแสดงผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ      
62 โรงเรียนจัดท่าจดหมายเวียนเพ่ือแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองอย่าง

สม่่าเสมอ 
     

63 โรงเรียนจัดท่ารายงานประจ่าปี (วารสารของโรงเรียน)ให้ผู้ปกครอง
รับทราบ 

     

64 โรงเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันส่าคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่ วัน
พ่อ วันคริสต์มาส วันกีฬาสี  เป็นต้น 

     

65 โรงเรียนรายงานผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 

     

66 การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองมีความสะดวกรวดเร็ว      
67 การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร(ผู้อ่านวยการ, ผู้จัดการ)มีความสะดวก

รวดเร็ว  
     

68 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปกครองสืบค้นข้อมูลของ
โรงเรียนได้สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

     

69 โรงเรียนจัดให้มีโครงการให้ครูประจ่าชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน      
70 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่าง

ชัดเจน  และเกิดประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของท่าน 
     

71 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
เพ่ือส่งต่อการปฏิบัติที่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

     

72 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดผลเชิงประจักษ์กับนักเรียน 
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ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ ม า ก ที่ สุ ด ม า ก ป า น ก ล า ง น้ อ ย น้ อ ย ที่ สุ ด 

5 4 3 2 1 
73 นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น      
74 โรงเรียนเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัด

กิจกรรมหลากหลาย 
     

75 โรงเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

     

76 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     

77 โรงเรียนให้ความส่าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาทีเน้นด้านรักเมตตา  
ซื่อสัตย์  กตัญญู  และอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 

     

78 โรงเรียนให้ความส่าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาทีเน้นด้านความมี
ระเบียบวินัย 

     

79 โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบและรับการแจกคู่มือ
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน 

     

80 โรงเรียนได้จัดประชุมท่าความเข้าใจระเบียบปฏิบัติร่วมกันทั้งครู 
นักเรียน  และผู้ปกครอง 

     

81 โรงเรียนได้จัดให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยความ
รับผิดชอบของทังผู้บริหารและครู 
 

     

82 ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ มากน้อยเพียงใด 

     

83 ท่านสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับบุตรหลานที่
บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเชิงประจักษ์ 
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 
 ด้านบุคลากร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 ด้านการบริการ  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน 
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน โทร 089-8640964 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์  
 
ด้านการศึกษา 

ปริญญาตรี  การศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
 16 พ.ค.  2536- 30 พ.ค. 2538 ต่าแหน่งคร ู(วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

1 มิ.ย. 2538  - 15 พ.ค. 2542 ครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
16 พ.ค. 2542 - 15 พ.ค. 2547 คร ู/ผู้ช่วยผู้อ่านวยการฝ่ายบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
16 พ.ค. 2547 - 15 พ.ค. 2552 คร ู/ ผู้ช่วยผู้อ่านวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์    
16 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2561 คร ู/ รองผู้อ่านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
16 พ.ค. 2561 - 30 ปัจจุบัน คร ู/ รองผู้อ่านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและ 

บุคลากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
 
เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 “ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ / หน่วยงานต้นสังกัด ประจ่าปี ๒๕๕๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี” ส่านักงานคุรุสภา 

ได้รับรางวัล OPEC AWARD ๒๐๑๓ จากส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 
จากส่านักงานคุรุสภา 

“การคัดเลือกเป็นผู้บริหาระเอกชนดีเด่น” Opec administrator  arward ๒๐๑๗  งานวัน
สัปดาห์เอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ 

รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเงิน 

ได้รับรางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลนครราชสีมา “งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในเครือ 
สังฆมณฑลนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐” 

เกียรติบัตร “เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ   



117 
 

 

อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับ “รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน” ระดับเงิน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  
 


