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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
     
                การศึกษาเปนกระบวนการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคมการเรียนรู
และปจจยัการเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเปนการเรียนรูของบุคคลและสังคม  
การถายทอดความรู  การฝกอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  รวมถึงการสรางความกาวหนา
ทางวิชาการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 2)  อีกท้ังการศึกษามีความสัมพันธ
ใกลชิดกับระบบสังคม  อีกท้ังเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  ดังนั้น
การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนรูปแบบและทิศทางใหสอดคลองกับระบบสังคมและเศรษฐกิจ  
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรู  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
ดวยเหตุนี้การศึกษาจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาคนซ่ึงเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ซ่ึงกําลังเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  (สุรพล  อนันตพันธ, 2543, หนา 9)  อยางไรก็ตาม  
การบริหารการศึกษาของไทยในปจจุบันยังไมสามารถตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคคล  
ชุมชน  ทองถ่ินและประเทศ  ซ่ึงกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ท้ังในดานของหลักการ  
ความมุงหมาย  แนวนโยบาย  และแนวทางการบริหาร  เพือ่ใหการศกึษาเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทย  ใหเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค  เหมาะแกกาลเวลา  และบริบทของ
สังคมไทย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2535, หนา 5)   
คุณภาพของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับคุณภาพการจดักจิกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียน การจัดการศึกษาของไทยในอนาคตซ่ึงเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู  มีการเปล่ียนแปลงดานวิทยาการอยางรวดเร็ว  ตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู  พัฒนาตนเองได  และผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการบริหารการศึกษาจึงตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพคือเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีองคประกอบเกี่ยวของกับครู ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
ตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการจากการถายทอดความรูโดยผูสอนเปนการแนะแนวทางใหผูเรียน
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สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยเนนการเรียนการสอนท่ียึดนกัเรียนเปนศูนยกลาง  และให
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถของแตบุคคล  การบริหารการศึกษาในปจจุบัน
ตองใหความสําคัญในดานอุปกรณและส่ือการสอน หองสมุด รวมถึงผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาจะตองมีบทบาทในการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดานนโยบายทาง
การศึกษา  ครู ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนตองเช่ือวาเยาวชนหรือคนไทยเปนมนษุยท่ี
มีศักยภาพและสามารถพัฒนาใหด ีเกงและมีความสุข โดยทุกฝายมีหนาท่ีคนหาศกัยภาพและความ
สนใจของผูเรียนแตละคนใหพบ ใหความสําคัญและดาํเนินการพัฒนาความประพฤติท่ีดีของ
นักเรียนแตละคนอยางจริงจงัและนํามาเปนองคประกอบหน่ึงของการประเมินผลผูเรียนแตละคน  
การท่ีจะพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย อารมณ/จิตใจ สังคมและ
สติปญญานั้นผูปกครองจําเปนตองมีสวนรวมใหการแนะนํา ชวยเหลือ ช้ีแนะแนวทางในส่ิงท่ี
ถูกตอง สงเสริมนักเรียนใหประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีความเขาใจ และแกปญหาตนเอง อีกท้ัง
สามารถปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืน ซ่ึงผูปกครองมีบทบาทในการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกเด็ก สอดสองดูแล และใหความชวยเหลือแนะนําเด็กและเยาวชนใหประพฤตดิี ปฏิบัติชอบ
รวมถึงมีหนาท่ีในการใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสรางสรรคท้ังทางดาน

การศึกษา การงานอาชีพ ชีวติและสังคม จดัชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู  และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขท่ีเกิดข้ึนกับเดก็นักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 13) 
 การจัดการศึกษาของภาคเอกชนในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการแบงเบาภาระในการ
ใหบริการทางการศึกษาของภาครัฐ  เหน็ไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหเกดิ
ความรูคูคุณธรรม พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน
การบริหารการศึกษาจําเปนตองตระหนกัและดําเนินการใหสอดคลองกับเจตนารมณท่ีกฎหมาย
กําหนด และจากการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิทยาการ
โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตอการพัฒนาการบริหารการศึกษาท้ังส้ิน การจัดการ
ศึกษาเอกชนแมสามารถพัฒนาไดในระดับหนึ่งแตยังคงประสบปญหาบางประการ จงึจําตองมีการ
พัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 43-46 ไดกําหนดเร่ืองการบริหารและการจัด
การศึกษาเอกชนไวเปนการเฉพาะ โดยใหเอกชนมีความเปนอิสระในการบริหารสถานศึกษา เอกชน
สามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับ ทุกประเภท รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนดานการบริหารงานวิชาการ
ใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได โดยสถานศึกษาเอกชนสามารถรับการ
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ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ท้ังนี้เพื่อใหสอดรับกับสังคมและเศรษฐกจิเพื่อใหเปนท่ี
ยอมรับและเช่ือถือของผูมีสวนไดสวนเสีย (โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา, 2546, หนา 21)  
 การบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิม่เติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ลดบทบาทการจดัการศึกษาจาก
สวนกลางและเพ่ิมบทบาทใหกับทองถ่ิน สนับสนุนใหมีการบริหารแบบกระจายอํานาจโดยผาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงใชหลักการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากบัผูปกครอง
และชุมชน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จังหวดัชลบุรี เปนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานัก
บริหารงาน คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี เขต 1 มีการจัดการศึกษาตามรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานมาต้ังแตปการศึกษา 2546 โดยกําหนดขอบขายการบริหารงานท้ังในดานการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป โดยใชแนวคิดการ
บริหารขอมูลแบบบูรณาการดยการเช่ือมโยงกันเปนระบบเครือขายระหวางคณะกรรมการโรงเรียน 
กับ ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยมีวัตถุประสงคในการรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
สนับสนุนและใหบริการทางดานขอมูลเพือ่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
(โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา, 2546, หนา 23)    

จากนโยบายสนับสนุนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูปกครองนักเรียนชวยให
คณะกรรมการโรงเรียนและฝายบริหารมีโอกาสรับฟงปญหา  ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะจาก
ผูปกครองอยางตอเนื่องและครอบคลุมการบริหารทั้ง 4 ดาน  ซ่ึงคณะกรรมการโรงเรียนและฝาย
บริหารโรงเรียนไดนํามารวมพิจารณาและสรุปประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารของ
โรงเรียนโดยสามารถจําแนกปญหาการบริหารงานออกเปน 4 ดาน ในดานการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนควรจดัหลักสูตรในแตละสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 
และทองถ่ิน รวมถึงสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอน รวมถึงการจัดหาอปุกรณส่ือการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ดานการ
บริหารงานงบประมาณ โรงเรียนควรจดัทํางบประมาณในการพัฒนาสถานท่ีและควรประเมิน
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมตางๆ และคุณคาทางโภชนาการ โรงเรียน
ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบคอมพิวเตอรมาบริการใหเพยีงพอ เพือ่อํานวยความ
สะดวกรวดเร็วใหแกนักเรียนและผูปกครองท่ีมาติดตอกับทางโรงเรียน รวมถึงควรมีการการจัดหา
งบประมาณสนับสนุนดานทุนการศึกษามากอยางพอเพียง  ดานการบริหารงานบุคคลโรงเรียนควร
สนับสนุนใหบุคลากรครูในดานคุณวุฒิ คุณธรรม รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะกับการเปน
แบบอยางท่ีดี ตลอดจนใหความสนิทสนมกับนักเรียนเพือ่ใหการชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
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และรับฟงความคิดเห็นเพื่อพฒันาตนเอง  ดานการบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนควรใหกําลังใจนักเรียน
ท่ีเรียนดี ประพฤติดี โดรงเรียนควรมกีารตดิตอประสานงานกับผูปกครองอยางสมํ่าเสมอและมีการ
จัดทําปฏิทินโรงเรียนอยางเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีโรงเรียน
จัดข้ึน โรงเรียนควรพัฒนาสถานท่ีภายในโรงเรียนใหเพยีงพอและปลอดภัยตอนักเรียน อีกท้ังควร
คํานึงถึงโภชนาการในโรงเรียนท่ีเนนถึงสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนควรสนับสนุนการอบรม
นักเรียนใหมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินยั (โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา, 2548, หนา 3) 

จากสภาพปญหาของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาดังท่ี
ไดกลาวมาแลว ผูวิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการ
บริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาในระดบัประถมศึกษา ท้ัง 4 ดาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ตามแนวทาง
การบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 เพื่อความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญาและคุณธรรมของนักเรียนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบเปนสําคัญ และเพื่อโรงเรียนจะไดใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและการเปล่ียนแปลงของสังคม  
รวมท้ังสนับสนุนการประสานความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียนเพื่อใหการ
บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน 

กุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของ 

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาระดับประถมศึกษา 
 
1.3           ความสําคัญของการวิจัย 

1.3.1 ผลการวิจัยคร้ังนี้ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน 
 และเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาระยะส้ันและระยะยาวของโรงเรียน   

1.3.2 ผลการวิจัยใชเปนขอมูลในการสรางความเขาใจ และความสัมพันธอัน 
ดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน 

1.3.3 ผลการวิจัยใชเสนอตอหนวยงานท่ีเกีย่วของ  เพื่อปรับปรุงการบริหารใน 
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ระดับประถมศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองนักเรียนไดดียิ่งข้ึน และเปนไป
ตามความมุงหมาย  และหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ท่ีตองการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
1.4        ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1  ขอบเขตของเน้ือหา   การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ี 
มีตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษาใน 4 ดาน คือ การ
บริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 
 1.4.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกผูปกครองของนักเรียนโรงเรียน 
กุญแจคริสเตียนวิทยาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 881 คน โดยถือวานกัเรียนแตละคนมีผูปกครอง 1  คน 

2)   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแกผูปกครองของนักเรียนโรงเรียน 
กุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2549  
จํานวน 268  คน 

1.4.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
1) ตัวแปรอิสระ ไดแก  ขอมูลท่ัวไปของผูปกครองนักเรียน จําแนกเปน 

(1)   ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน  จําแนกเปน 
ก.   ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
ข.   ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือสูงกวาปริญญาตรี 

       (2)   อาชีพของผูปกครองนักเรียน  จาํแนกเปน 
ก.   อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ข.   อาชีพอิสระ 

2)   ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ 
บริหารจัดการของโรงเรียนกญุแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ    

       (1)   การบริหารงานวิชาการ           
       (2)   การบริหารงานงบประมาณ   
       (3)   การบริหารงานบุคคล   
       (4)   การบริหารงานท่ัวไป 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียน  ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนกญุแจคริสเตียนวิทยา ดังนี ้

1.5.1 ตัวแปรตาม ศึกษาจากคูมือการบริหารงานโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
(โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา, 2546, หนา 1-20) 

1.5.2 ตัวแปรตน 
1)   ระดับการศึกษา ศึกษาจากงานวจิัยของประเสริฐ วิเศษกิจ(2545, หนา 69) และ

สุกัญญา  ธรรมประเสริฐ (2545, หนา 65) 
2)   อาชีพ ศึกษาจากงานวจิยัของสุกัญญา  ธรรมประเสริฐ (2545, หนา 72) อุดร 

ขัดเกลา (2543, หนา 76) และจําเรียง  ถาวรสิน (2544, หนา 81) 
 
 

  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.6        สมมติฐานของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐานดังนี ้

1.6.1 ผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ 
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาจํานวน 4  ดาน แตกตางกนั 

1.6.2 ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียน 
กุญแจคริสเตียนวิทยาจํานวน 4  ดาน แตกตางกัน 

1.ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
จําแนกเปน 
    1.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 
    1.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือสูงกวา 
 
2.อาชีพของผูปกครองนักเรียน จําแนกเปน 
    2.1 รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    2.2 อาชีพอิสระ (ธุรกิจ คาขาย รับจาง) 

ความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา ใน 4 ดาน 
 

1. การบริหารงานวิชาการ 

2. การบริหารงานงบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล 

4. การบริหารงานท่ัวไป 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 7 -   

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
1.7.1 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  หมายถึงโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนในระดบัอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษา  ตั้งอยูเลขท่ี 388 หมู 1 ตําบลคลองก่ิว  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 

1.7.2  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร หมายถึง ความรูสึกท่ีมีตอ 
การบริหารงานของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  โดยการวจิัยคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะระดับ
ประถมศึกษา โดยวดัไดจากการตอบแบบสอบถามของผูปกครองนักเรียน  ระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาใน 4 ดานคือ 

1)   การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การดําเนินการเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ิน จัดการเรียนการสอน  
สภาพแวดลอม  บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  อุปกรณในการสอน  การใชส่ือในการ
สอน  การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดใหมีการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน  การประกนัคุณภาพการศกึษา  

2) การบริหารงานงบประมาณ  หมายถึง  การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินเพื่อ
นํามาใชจายในการบริหารของโรงเรียน การจัดหาทุนการศึกษา  การจดังบประมาณในการพัฒนา
โรงเรียนและการดําเนินกิจกรรมตางๆ การจัดเก็บคาเลาเรียน กจิกรรม หนังสือเรียน ในอัตราท่ี
เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การใหบริการเพื่ออํานวยความ
สะดวกดวยอัธยาศัยเปนกันเองและมีประสิทธิภาพ   

3) การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การพัฒนาบุคลากรครูดานคุณวุฒิ คุณธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของวิชาชีพครูไดแก  รูจกัสํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ รักษา
ช่ือเสียงวิชาชีพครู  เกิดความสํานึกและตระหนกัท่ีจะเปนครูท่ีดี รับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน มีวินัย
ในตนเองรูจักประหยัดและออม  มีความสนใจและหวงใยในการเรียนและความประพฤติของผูเรียน 
มีความเปนธรรมตอนักเรียน  มีเอกสารหลักฐานการตดิตอระหวางครูกบัผูปกครอง 

4) การบริหารงานท่ัวไป  หมายถึง  การดําเนนิการเกีย่วกับจัดกิจกรรมสนับสนุน
การบริหารของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน การดูแลเกี่ยวกับ
โภชนาการในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  การสงเสริมสนับสนุนทางดานการ
บริหารงานวิชาการ  การดูแลเอาใจใสพฤติกรรมของนักเรียน  การสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมี
ระเบียบวินยั  คุณธรรม  และจริยธรรม  การบริการอาคารสถานท่ีใหเพยีงพอและมีความปลอดภัย  
การจัดกจิกรรมรวมกับองคกรในทองถ่ิน  การเผยแพรขาวสารขอมูลใหแกผูปกครองและชุมชน   

1.7.3 ผูปกครองนักเรียน หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืน ท่ีรับผิดชอบในการอบรม  
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ดูแล และอุปการะนักเรียน โดยในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียน 1 คน ตอนักเรียน 1 คนเทานั้น 

1.7.4 ระดับการศึกษา หมายถึงการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีผูปกครองนักเรียนสําเร็จการศึกษา  
ซ่ึงในการวจิัยนี้จําแนกการศึกษาเปน 2 ระดับ คือ 

1)    ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  หมายถึงวุฒกิารศึกษาของผูปกครองนักเรียนท่ีไดรับ 
ต่ํากวาระดับอุดมศึกษาหรือตํ่ากวาปริญญาตรี  ไดแก ความรูระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา 

2)    ระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา หรือสูงกวาปริญญาตรี หมายถึง วุฒ ิ
ทางการศึกษาของผูปกครองนักเรียนท่ีไดรับจากการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาท่ี
เทียบเทาปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

1.7.4 อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูปกครองนักเรียน ในการวจิัยนี้จําแนกอาชีพเปน 2 กลุม 
อาชีพ คือ 

1)    อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง ผูปกครองนักเรียนท่ี 
ประกอบอาชีพรับราชการ  ลูกจาง  พนักงานของรัฐ และพนกังานของรัฐวิสาหกจิ 

2)    อาชีพอิสระ หมายถึง ผูปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว   
คาขาย  ทําไร  ทําสวน และอ่ืนๆ 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
 เอกสารงานวิจยัท่ีเกีย่วของในการวจิัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วของ  
โดยจะกลาวถึงตามลําดับ  ดงันี้  

2.1 การบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

2.2 การบริหารงานโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา 
2.3 ขอบขายการบริหารงานโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา 
2.4  ความพึงพอใจ 
2.5  บทบาทและความสําคัญของผูปกครองนักเรียน 
2.6  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

/2.6.1   ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
2.6.2 อาชีพของผูปกครองนักเรียน 

2.7  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1   การบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงดําเนนิการบริหารแบบกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา ท้ังดาน
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง
คณะกรรมการสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงมี
หลักการสําคัญท่ีเนนการกระจายอํานาจโดยผานคณะกรรมการสถานศึกษา และเปดโอกาสใหผูท่ีมี
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาโดยแบงออกเปน 4 ดานดังตอไปนี ้

ดานการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบในการจดัทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคลอง
กับปญหา ความตองการของชุมชนและสังคม สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดหลักวา  
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
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กระบวนการบริหารตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพและการรวมมือกันเปนเครือขายเพื่อสนบัสนุนประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษา 

ดานการบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาตองใหความเสมอภาคในการ
ใหโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน ในการจัดสรรงบประมาณ มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความคลองตัวและความรับผิดชอบของทรัพยากรทีใ่ช มุงสงเสริมการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดานการบริหารงานงบประมาณจากทุกภาคสวนในสังคมเพ่ือการจัด
การศึกษา 

ดานการบริหารงานบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาตองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่องท้ังในคุณวุฒิ และคุณธรรม โดยยดึหลักการตามนโยบายบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ตามกฎหมายและหลักเกณฑตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดานการบริหารงานท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษาตองมีความเปนอิสระในการจดั
การศึกษา มุงผลสัมฤทธ์ิของงานโดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
สนับสนุนการพัฒนาใหเปนองคกรท่ีทันสมัยโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานท่ัวไปเปนกระบวนการท่ีจะตองสนบัสนุนใหการบริหารงาน
ดานอ่ืนๆบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําหนาท่ีกํากับ ดแูล สงเสริมและ
ประสานงานในเชิงนโยบายการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 
หนา 2-6)   
 
2.2   การบริหารงานโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

   โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา ตั้งอยูเลขท่ี 388 หมูท่ี 1  ต.คลองกิ่ว  อ.บานบึง  จ.ชลบุรี  
กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ.2517  โดยเปดสอนในระดับกอนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปท่ี 6  มีเนื้อท่ี 
3 ไร มีครูจํานวน 50 คน นักเรียน 1,300 คน เปนโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงดีและเปนท่ีรูจักของคน
ท่ัวไปในอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ไดผานการตรวจประเมินจากคณะกรรมการเพ่ือเปนตัวแทน
ของจังหวดัชลบุรีในการเขารับการคัดเลือก “โรงเรียนพระราชทาน”    โรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วิทยามีความมุงม่ันพัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคในการ
เสริมสรางตัวนักเรียนตามปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา   “ ความรู คูคุณธรรม นําสังคม”  

 
วิสัยทัศน (Vision) 
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 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาไดกําหนดวสัิยทัศนและพนัธกิจในการจดัการศึกษาตาม
แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศกึษา 2546-2550 โดยกําหนดนโยบายการบริหารเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชาและทุกดาน  มีการใชเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพทุกรายวิชา และทุกดาน  ใหมีหนวยบรกิารทางวิชาการ
ครบทุกดานและสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ  สงเสริมใหบุคคลากรของโรงเรียนไดพัฒนา
ความรู   ความสามารถอยางตอเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  มีการจัดกิจกรรมท่ี
มุงเนนดานคุณธรรม จริยธรรม  เสริมหลักสูตร  สุขภาพอนามัย และการกีฬา  จัดกจิกรรมท่ีมุงเนน
พัฒนาศักยภาพจองนักเรียนเฉพาะดาน ตามความสนใจ ความถนัด  และความสามารถของนักเรียน
สงเสริมใหนักเรียนมีความตระหนกัในคุณคาของศิลปะวฒันธรรมโดยใหมีการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยอยางถูกตอง  อีกท้ังใหการสนับสนนุการพัฒนาระบบการ
บริหารงานใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ และเอกภาพดานความคิดและความรวมมือในการปฏิบัติงาน
รวมกัน  ใหบุคคลาการทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  และพัฒนางานอยางมีคุณภาพ  ใหมีการ
ระดมสรรพกําลังและทรัพยากร ท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีสวนในการชวยพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน  สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนใกลเคียง  การปลูก
จิตสํานึกใหนกัเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม (โรงเรียนกญุแจคริสเตียนวิทยา, 2546, 
หนา 2)    
 

บทบาทและหนาท่ีของโรงเรียน 
บทบาทและหนาท่ีของโรงเรียนคือ การจดัการศึกษาแกนกัเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย และเล่ือมใส
ในการปกครองแบบประชาธิปไตย  พัฒนาคุณธรรม  มุงปลูกฝงและสงเสริมนักเรียนใหเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  สงเสริมวิชาการ  เปนผูใฝรู มีทักษะท่ีดี มี
ความสามารถและประสบการณ และรูจกัใชเทคโนโลยท่ีีทันตอเหตุการณ  มุงพัฒนาตนสูสังคมดวย
ความประพฤติงาม มีความรับผิดชอบ และดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

การท่ีจะนาํหลักการสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมใหไดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวังนั้น  คุณภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียน ในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียนนั้นจําเปนตองมีคุณภาพ
สําหรับการพัฒนาเด็กนักเรียน คือเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child – 
Centered)  ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญอยางนอย 7 ประการ คือ 

1) สงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและมีความสุข บางคนอาจพัฒนาใหเกง
ทางดนตรี กีฬา การแสดง  บางคนอาจพัฒนาใหเกงดานมนุษยสัมพนัธ  การตลาด การจัดการ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 12 -   

บางคนอาจพัฒนาใหเกงดานคณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรหรืออ่ืนๆ แตทุก
คนมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนคนดแีละใชชีวิตในสังคม ชุมชน และประเทศ
อยางมีความสุขได 

2) คนหาศักยภาพ และความสนใจของนักเรียนแตละคนใหพบ  การคนหาศักยภาพและ
ความสนใจของนักเรียนบางคนอาจใชเวลานาน ศักยภาพและความสนใจของนักเรียนท่ีเราคนหา
อาจเปล่ียนแปลงได เม่ือคนพบแลวครูตองจัดการเรียนการสอนวิชาตางๆ ใหเช่ือมโยงกับความ
สนใจและศักยภาพของนักเรียนใหไดมากท่ีสุด เพราะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกลาว
นอกจากจะทําใหนกัเรียนเรียนรูไดอยางงายแลว นักเรียนยังจะมีความสขุในการเรียนดวย 

3) จัดการศึกษาใหนกัเรียนไดรับทักษะตรงตามหลักสูตร เพื่อท่ีจะไดนําทักษะเหลานี้ไปเปน
เคร่ืองมือในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมในอนาคต ทักษะพืน้ฐานท่ีจาํเปน และตองใหผูเรียนอยาง
เพียงพอไดแก ภาษา คณิตศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนตน 

4) จัดการศึกษาใหนกัเรียนเรียนดวยการปฏิบัติทดลอง ไดปฏิบัติจริง ไดแกปญหาจริง  
ไดคิด ไดทํา ไดทดลองบริหารจัดการ และไดคนควาหาความรูดวยตนเอง 

5) ใหความสําคัญและดําเนนิการพัฒนาความดีของนักเรียนแตละคนอยางจริงจังและนํา
ความดีมาเปนองคประกอบหน่ึงของการประเมินผลผูเรียนแตละคน 

6) จัดหาแหลงเรียนรูใหนักเรียนเรียนอยางเหมาะสม มีหองสมุด หองปฏิบัติการวิชาตางๆ 
มีอุปกรณดนตรี กีฬา ศิลปะ มีโรงฝกงาน มีแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาคอยใหบริการแกผูเรียน 

7) สนับสนุนใหนักเรียนแตละคนหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ เปนคนชาง 
สังเกต และมีขอสงสัยเชิงวชิาการและคนควาหาคําตอบท่ีเกิดจากความสงสัยเชิงวิชาการของตนเอง
อยางตอเนื่อง (โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา, 2546, หนา 4-9)    
 
 
 
 
 
 
 
2.3   ขอบขายการบริหารงานโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
 การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงมีหลักการสําคัญท่ี
เนนการกระจายอํานาจโดยผานคณะกรรมการสถานศึกษา และเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
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ไดมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาโดยสามารถแบงการบริหารออกเปน 4 ดานคือ (โรงเรียน
กุญแจ คริสเตียนวทิยา, 2546, หนา 1-42) 
 1)   ดานการบริหารงานวิชาการ    
 2)   ดานการบริหารงานงบประมาณ   
 3)   ดานการบริหารงานบุคคล   
 4)   ดานการบริหารงานท่ัวไป   
1)   การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซ่ึงเกี่ยวกับการ
พัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของการศึกษา 
วิธีการจัดการ หรือบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยวิธีการกระจายอํานาจ  และความรับผิดชอบ
ใหแกผูทําหนาท่ีทางวิชาการอยางเต็มท่ี  เพื่อใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic  Freedom) อันเปน
ผลใหเกิดความรูและวิธีการใหม ๆ ทําใหองคการบริหารหรือโรงเรียนกาวหนาตอไปโดยไมหยดุยั้ง  

 วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล( 2530, หนา  31) ไดใหความเหน็วาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสมารถจําแนกออกเปนงานตางๆ ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย วิธี
บริหารทางวิชาการ การจัดทําหลักสูตร ตารางสอน การประมวลการสอน การจัดแผนการสอน 
อุปกรณการศกึษา  แบบเรียน  การนิเทศการสอน  การจัดหองสมุด  การวัดผลและการประเมินผล  
ซ่ึงแตละงานมีขอบเขตงานดงัตอไปนี ้

หลักสูตร คือ มวลประสบการณท้ังหลายที่โรงเรียนจัดใหนักเรียน ท้ังประสบการณให 
หองเรียนและนอกหองเรียน  ท้ังนี้เพื่อใหนกัเรียนไดรับความรู  เจตคติและทักษะทีสําคัญ 

ตารางสอน คือ กําหนดนัดหมายระหวางครูกับนักเรียนเก่ียวกับเวลาและวิชาท่ีจะใชเรียน 
ใชสอนตลอดสัปดาห 

ประมวลการสอน คือ รายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับวิชาท่ีจะตองสอนตามหลักสูตรแจกแจง 
และขยายขอความใหกวางขวางข้ึน 

แผนการสอน คือ สวนขยายหลักสูตรซ่ึงกําหนดแนวทางการสอนและการจัดกจิกรรม 
เสนอแนะแกครู โดยยึดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรูเปนหลัก 

อุปกรณการศกึษาหรือส่ือการเรียน คือ เคร่ืองชวยในการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงค 
ท่ีตองการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
แบบเรียน คือ ส่ิงพิมพท่ีเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสอน ไดกําหนดสิ่งท่ีนักเรียนควรเรียนรู   

และมีรูปแบบเฉพาะเปนวิชา ๆ สําหรับใชในโรงเรียน 
การนิเทศการศึกษา คือ การติดตามการดําเนินงานตามแผนท่ีจัดไว  เพือ่ปรับปรุงการเรียน 
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การสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
หองสมุดโรงเรียน คือ แหลงท่ีเปนศูนยกลางทางวิชาการของโรงเรียน เปนศูนยรวมของ 

เอกสารอางอิงทางวิชาการตาง ๆ เพื่อประกอบการเรียนการสอน 
การวัดผลและการประเมินผล คือ กระบวนการหรือวิธีดาํเนินการเพื่อใหทราบถึง 

ขอบกพรอง  หรือปญหาในการจัดการเรียนการสอน   
สําหรับการบริหารดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา มี

การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน ทันสมัย  และสอดคลองกับความตองการของ
สังคมทองถ่ินและผูเรียน โดยกอนท่ีจะนาํหลักสูตรไปใช  โรงเรียนไดมีการวิเคราะหหลักการ  
จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรรวมกับกลุมโรงเรียนประถมศึกษาของระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวดัชลบุรี  หลังจากมีการวิเคราะหดังกลาวแลว  ทางกลุมไดมีการรวมกันเขียนจุดประสงคการ
เรียนรูในแตละรายวิชา  เพื่อนําไปใชรวมกนั  ตามขอกําหนดของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
ผูชวยครูใหญฝายวิชาการระดับประถมศึกษา  จะใหแตละหมวดวิชาประชุมครูในหมวด  เพื่อศึกษา
จุดประสงคการเรียนรู  จัดทําแผนการสอน  ปรับปรุงเนื้อหา  พรอมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนของโรงเรียนในการเตรียมการสอน มีแผนการสอนในทุกรายวิชา  ครู
ทุกคนตองสงแผนการสอนใหผูชวยครูใหญฝายวิชาการระดับประถมศึกษาตรวจสอบในเชาวัน
จันทรทุกสัปดาห  ซ่ึงผูชวยครูใหญฝายวิชาการไดเขียนขอเสนอแนะ  และขอแกไขบางประการ  ทํา
ใหครูผูสอนมีการตื่นตัว  และพัฒนาแผนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ในดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพนั้น (โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา, 
2546, หนา 9)    
 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาไดดําเนินการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  และ
สอดคลองกับธรรมชาติวิชา  ใหความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมโดยมีการปลูกตนไมรมร่ืน มี
จุดพักผอนใหนักเรียน และเพื่อใชเปนสถานศึกษานอกหองเรียน  ตามอาคารเรียนแตละช้ัน  มีการ
วางกระถางไมดอก ไมประดับ ทําใหบรรยากาศของอาคารเรียนดูสวยงาม สดช่ืน มีการดูแลรักษา
และปรับเปล่ียนไมดอกและไมประดับอยางตอเนื่องตลอดเวลา    สรางบรรยากาศการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสม  อุปกรณในการสอน  การใชส่ือในการสอน  นกัเรียนมีการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร  
มีการแบงกลุมใหคนควาในทุกรายวิชา มีการใหนกัเรียนเสนอผลงานท้ังรูปแบบรายงาน และการ
นําเสนอหนาช้ันเรียน ในเกือบทุกรายวชิาไดใชกระบวนการใหนกัเรียนไดเรียนอยางเพลิดเพลิน 
(Play And Learn) ใหนกัเรียนสามารถทํางานรวมกนัเปนกลุม ใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ให
นักเรียนกลาคิด กลาทํา กลาตอบ นักเรียนมีความภูมิใจและม่ันใจในตนเอง การใชเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ส่ือ และเทคโนโลยีซ่ึงทางโรงเรียนใหความสําคัญเปนอยางมาก เชน  นอกจากจะมี
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หองสมุดแลว ทางโรงเรียนยังมีหองสมดุคอมพิวเตอร  โดยใหนกัเรียนไดเรียนรูจากแผน CD 
ความรูมากมาย นักเรียนสามารถยืมใหศึกษาดวยตนเองที่บานได มีหอง Internet เพื่อใหนกัเรียนได
มีโลกทัศนท่ีกวางไกล ทันเหตุการณ มีหองเรียนปฏิบัตคิอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมีหองนาฏศิลป 
หองดนตรี โดยทุกหองมีสภาพพรอมท่ีจะใชมีอุปกรณเพยีงพอและเหมาะสมกบักจิกรรมการเรียน
การสอน  มีหองส่ืออุปกรณ  ซ่ึงมีระบบจัดเก็บเปนหมวดวิชา  มีครูทําหนาท่ีเพื่อใหบริการ มีความ
สะดวกในการนําส่ือไปใชและการนําส่ือมาคืน ทางโรงเรียนมีการนิเทศอยางเปนระบบ  และ
สมํ่าเสมอ  ท้ังเปนทางการ  และไมเปนทางการ ไดมีแบบบันทึกการนิเทศชัดเจน  มีท้ังการนิเทศ
ดานบรรยากาศหองเรียน  และนิเทศการเรียนการสอนของครู  ซ่ึงมีถึง 3 ลักษณะ/แบบ ผูท่ีทําหนาท่ี
นิเทศคือ ผูชวยครูใหญฝายวชิาการและ หวัหนาหมวดวิชาทุกหมวด 

ในดานการวดัและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยาได 
ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ โดยมี
ลักษณะการดําเนินงานดังนี ้

1. การใชหลักเกณฑอัตราสวนคะแนนกลุมโรงเรียนประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  จังหวดัชลบุรี 

2. กําหนดการประเมินผลระหวางการเรียน  ไดประเมินผลเพื่อแกไขและพัฒนาความรูของ 
นักเรียน  เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงข้ึน 

3. การวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน  ไดดําเนินการทุกอยางถูกตอง มีเอกสาร 
ตรวจสอบได  ถูกตองตามระเบียบการวัดผลของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. มีการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน  มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใน 
รายวิชาปกติ  มีการติดตามขณะปฏิบัติงาน  และมีเกณฑใหคะแนนเปนข้ันตอน 

5. มีการวัดผลและประเมินผลเปนระยะ ๆ โดยมีการวัดผลระหวางเรียน  ท้ังกอนสอบกลาง 
ภาคและหลังสอบกลางภาค นักเรียนท่ีเรียนไมเกงจะไดรับความสนใจและการดแูลเปนพิเศษจาก
คุณครูประจําวชิาและคุณครูประจําช้ัน  นกัเรียนท่ีไดเกรดเฉล่ียทุกรายวิชาไมถึง 1.50 ทางโรงเรียน
จะเชิญผูปกครองมาพบกับฝายวิชาการ  เพือ่จะหาวิธีการชวยเหลือนักเรียนไดถูกตองและเหมาะสม
เปนราย ๆ ไป  
 สรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การดําเนินการเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ิน การจัดการเรียนการสอน  
การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศสําหรับการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  การจัดหาอุปกรณใน
การสอน  การใชส่ือในการสอน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียน  และการประกันคุณภาพการศกึษา 
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2)  การบริหารงานงบประมาณ  หมายถึง การบริหารงานท่ีเกื้อหนนุการปฏิบัติงานดาน
บริหารและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรหรือรายรับเพื่อการใชจายในการบริหารของโรงเรียน การจดัหา
ทุนการศึกษา  การจัดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนและการดําเนนิกิจกรรมตางๆ การจัดเก็บคา
เลาเรียน กจิกรรม หนังสือเรียน ในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา การใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกดวยอัธยาศัยเปนกันเองและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนควบคุมดําเนินการทางดานการเงินใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  

การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาไดกําหนดภาระงานไวเปนกรอบ

สําหรับการบริหาร คือ  การจัดต้ังงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
การบริหารการเงิน การบัญชี พัสดุ และสินทรัพย  

การจัดต้ังงบประมาณ เปนการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและผลลัพธดานการบริหารงาน
งบประมาณ การวิเคราะหแผนงาน โครงการของโรงเรียน 

การจัดสรรงบประมาณ เปนการจัดสรรงบประมาณใหกับฝายตางๆ การเบิกจายและการ
อนุมัติงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภท รายงานผลการดําเนนิงาน 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เปนการตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณตามกําหนด วิเคราะห ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพ ตรวจสอบ
ความเช่ือถือไดของขอมูล ตรวจสอบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน ประเมิน
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของหนวยงานในสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความคุมคา 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เปนการสงเสริมการระดมทุนการศึกษา
และทุนเพื่อพฒันาสถานศึกษา จัดทําระบบรับจายทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา การ
สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษา สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรของสถานศึกษารวมมือในการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารการเงิน  เปนการยื่นเร่ืองขอเบิกเงินสําหรับรายการท่ีไมไดจัดสรรและกาํหนด
เปนเงินกอน รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน เกบ็รักษาเงิน จายเงิน นําสงเงินท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

การบริหารบัญชี เปนการจัดทําบัญชี จดัทําทะเบียน จัดทํารายงานการเงินและงบการเงิน 
จัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน วางแผนจัดหาพัสดุ พัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสด ุ จัดหาพัสด ุ ควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสด ุ
จัดหาผลประโยชนสินทรัพยของสถานศึกษา 
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สรุปการบริหารงานงบประมาณ  หมายถึง  การดําเนนิการเพื่อใหไดมาซ่ึงเงินเพื่อนํามาใช
จายในการบริหารของโรงเรียน การจดัหาทุนการศึกษา  การจัดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
และการดําเนนิกิจกรรมตางๆ การจัดเก็บคาเลาเรียน กจิกรรม หนังสือเรียนในอัตราท่ีเหมาะสมโดย
เปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา รวมถึงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกดวย
อัธยาศัยเปนกนัเอง   
 3)   การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรครู  จัดหา วางแผน
และพัฒนาเกีย่วกับ  คุณวุฒิ  ความรูความสามารถของ พฤติกรรมและการแสดงออกของครูท่ีมีตอ
นักเรียน  การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  พัฒนาคุณลักษณะของครูตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูไดแก  รูจกัสํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ  สนใจใฝรู  เพิ่มพูนวิทย
ฐานะ  คิดคนควาวิทยาการใหม ๆ   บําเพญ็ประโยชนแกชุมชนรักษาช่ือเสียงวิชาชีพครู  เกิดความ
สํานึกและตระหนักท่ีจะเปนครูท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีเหตุผล  วินัยในตนเอง ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ มีความต้ังใจ มีความพยายาม อดทนเม่ือเกิดอุปสรรค มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ รูจักประหยดัและออม เหน็ความสําคัญของอาชีพครูมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผชวยเหลือ
เพื่อนรวมงานและสังคม มีความสนใจและหวงใยในการเรียนและความประพฤติของผูเรียน มีความ
เปนธรรมตอนักเรียน มีความเปนกลางมุงม่ันในผลงานใชเวลาอยางมีคุณคามีเอกสารหลักฐานการ
ติดตอระหวางครูกับผูปกครอง รวมถึงใหความสําคัญในวิชาชีพครู เชน สนับสนุนการรวมอบรม
เกี่ยวกับวิชาการ  สงเสริมใหมีการศึกษาตอในระดบัสูงข้ึนไป  จัดกิจกรรมคายคณะครู  จัดงาน
สังสรรคบุคลากรประจําป เปนตน เพื่อเสริมสรางใหครูประกอบดวยบุคลิกภาพและคุณลักษณะท่ี
สามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  ผูปกครองและผูพบเห็น  บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครู  ควรมี
ลักษณะพ้ืนฐาน 4 ประการคือ  รอบรูสอนดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมุงม่ันพฒันาตนเอง  
การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคม  

สุนันท แกวมณ ี(2539, หนา 13) ไดกลาววา การปฏิบัติงานในหนาท่ีของครู ไดแก มี 
ความต้ังใจ มีความสามารถในการสอน  การอบรม ตระหนักในหนาท่ีของตนเองในการปลูกฝงให
นักเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม เสียสละเวลาสวนตัวเพื่อนักเรียนดวยความเต็มใจ เปนแบบอยางท่ี
ดีแกนักเรียน มีความใฝรู ใฝเรียน สืบเสาะหาความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ 

คําหมาน คนไค (2542, หนา 12) ไดกลาวถึง  การประเมินหรือวัดคุณคา “ความเปนครู 
ดี” ของครูแตละคนในดานการปฏิบัติงานวา การปฏิบัตงิานคือการทํากิจกรรมตามหนาท่ีครูไดแก 

 1.  การวางแผนและเตรียมการ ไดแก การคิดและทําเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมตางๆ  
ประกอบดวย หลักวิชา จดุมุงหมาย วิชาการ ข้ันตอน ทรัพยากรและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2.  การกระทําเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะและเจตคติตาม 
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หลักสูตรไดแก ครูควรเปน”ผูแสดง” ดวยการบอกเลา แนะนํา อบรม ส่ังสอน สาธิต ใหผูเรียนรับรู 
รับฟงเห็นตาม คิดตาม เช่ือตาม บันทึกตาม ปฏิบัติตาม 

3. การกระทําเพื่อใหผูเรียนสรางองคความรู มีความเขาใจ เกิดทักษะและเจตคติ 
ตามหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวยตัวเอง โดยครูเปน “ผูกํากับ” เชน ยัว่ยุ จูงใจ
ใหคิด ตั้งคําถามใหคิดและตอบ ช้ีแนะใหอานและคนควา ตั้งประเด็นใหวิเคราะห ฝกการวิเคราะห 
สงเสริมใหพูด  สงเสริมใหเขียน สงเสริมใหปฏิบัติจริง  ใหแสดงบทบาทสมมุติ ใหรายงานผลใน
ลักษณะตาง ๆ โดยทําเปนรายบุคคลและรายเปนกลุม เปนตน 

4. การกระทําเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เชน การจัดสภาพแวดลอม 
ใหสวาง สะอาด สะดวก จดัส่ือ วัสดุอุปกรณ แหลงการเรียนรู  บรรยากาศ  โอกาส เพื่อใหผูเรียนแต
ละคนมีทางเลือกท่ีจะปฏิบัตกิิจกรรมตามความถนัด  และความสนใจไดอยางเต็มศักยภาพ 

5. การกระทําท่ีเปนแบบอยางในทางดีงาม เชน การแตงกาย การพูด การปฏิบัติตน 
ในสถานศึกษาและสถานท่ีสาธารณะ การครองตน การใชงาน บริโภค และออมทรัพย 

6. การกระทําท่ีสงผลใหผูเรียนมีอิสระ  มีความสุขท่ีจะเรียนและอยูรวมกับผูอ่ืน  
ไดแก การสรางบรรยากาศของความเปน “กัลยาณมิตร” คือ บรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีทุกคน
เปนมิตร รัก เคารพนับถือ ชวยเหลือ ใหกําลังใจ พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ท้ังดวยรูปแบบและดวย
จิตวิญญาณ 

7. การกระทําท่ีแสดงถึงความรัก เมตตา หวงใยและใหเกยีรติผูเรียน เชน การ 
เรียกช่ือ การพดูสุภาพ ยกยองชมเชยใหรางวัล และตักเตือนอยางเหมาะสม  การติดตามงาน การถาม
ถึงเร่ืองสวนตัว ครอบครัวและเพ่ือน 

8. การกระทําท่ีเปนการรายงานผลของการปฏิบัติงาน ไดแก การรายงาน 
ความกาวหนาของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการศึกษาอยางเปน
ระบบ เชน การแจงคะแนน แจงผลการสอบ แจงผลการประเมิน เปนรายคน รายกลุม 

การปฏิบัติหนาท่ีครูสามารถสรุปเปนภาพลักษณของครูในดานความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน  การเปนครูท่ีดีนัน้จะตองมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานในหนาท่ีครู 
เชน มีความรูและเขาใจงานในหนาท่ี มีความสามารถในการถายทอดความรู  ตั้งใจอบรม ส่ังสอน
นักเรียน มีความรูความสามารถในการวิเคราะหและพิจารณาเหตุการณ ริเร่ิมและมีความคิดใหมๆ 
ตลอดจนเปนผูใฝหาความรูใหม ๆ มาสอนอยูเสมอ  เพือ่นํามาปรับปรุงการทํางานของตนเองอยู
เสมอ การจัดการศึกษายังตองควบคูกับจริยธรรมและคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมของครู  คือส่ิง
กําหนดท่ีเปนจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีเนนถึงความดีความงามท่ีผูประกอบวิชาชีพพงึปฏิบัติและ
เปนการปกครองชีวิตของคนในวิชาชีพนั้น ๆ  โดยจะไมประพฤติผิดในสิ่งท่ีตองปฏิบัติตาม
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หลักการวิชาชีพ  ซ่ึงประกอบดวย  มีความประพฤติเรียบรอย  เปนแบบอยางท่ีดี  มีความรับผิดชอบ
ในหนาท่ีการทํางาน  รักษาช่ือเสียงและเกยีรติยศของครู  มีความสามัคคีในหมูคณะ  มีความ
ยุติธรรม  ใหเกียรติแกผูอ่ืนเสมอ  มีความซ่ือสัตยสุจริต  ประหยดัและอดออม  มีมนษุยสัมพันธท่ีดี
กับนักเรียน  และอุทิศเวลาทํางานในโรงเรียนไดตามความสามารถการท่ีผูปกครองท่ัวไปจะยอมรับ
และศรัทธาครูเพียงใด  ยอมข้ึนอยูกับผลงานท่ีเกิดจากครูใชความรูความสามารถในการสอนและ
การปฏิบัติตนดวยความจริงใจ  ตามจรรยาบรรณครู  การปฏิบัติตนอยางไรจึงจะถือวาเปนท่ียอมรับ
ของคนในปจจุบัน 
 สรุปการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การพัฒนาบุคลากรครูดานคุณวฒุิ คุณธรรม ให
สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของวิชาชีพครูไดแก  รูจักสํารวจและปรับปรุงตนเองอยู
เสมอ รักษาช่ือเสียงวิชาชีพครู  เกิดความสํานึกและตระหนักท่ีจะเปนครูท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน มีวินัยในตนเองรูจักประหยัดและออม  มีความสนใจและหวงใยในการเรียนและความ
ประพฤติของผูเรียน มีความเปนธรรมตอนักเรียน  มีเอกสารหลักฐานการติดตอระหวางครูกับ
ผูปกครอง 

4)   การบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกบัจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  และทองถ่ิน กาํกับ 
ติดตาม  และประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการของสถานศึกษา  การดูแลเกีย่วโภชนาการใน 
โรงเรียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  การประเมินผลสุขภาพของนักเรียน  การดูแลเอาใจใส 
พฤติกรรมของนักเรียน  การสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีระเบียบวินยั  คุณธรรม  และจริยธรรม การ 
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีระเบยีบวนิัยและสามารถควบคุมตนเองได   สราง 
ความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆ  ในชุมชนและทองถ่ิน การจัดระบบสารสนเทศ  การบริหารอาคาร
สถานท่ี การบริหารงานธุรการ  พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถท่ีเหมาะกับภารกิจเทคโนโลยี  
การนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการศึกษา  การบริหารสภาพแวดลอมของโรงเรียน  จดักิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  การจัดกิจกรรมรักการอาน  การเผยแพรขาวสารขอมูลและ
ผลงานของโรงเรียน  การสงเสริมสนับสนุนทางดานการบริหารงานวิชาการ     มีสนามกีฬา สระวาย 
การจัดกจิกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน  การจัดระบบใหบริการตอสาธารณะ  

กิจกรรมนกัเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรประถมศึกษา  ใหนักเรียนตองเขารวม 
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  ตามความสนใจ  ความถนัดและความสามารถอยางนอยหนึ่งกิจกรรม  ซ่ึง
โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกสัปดาห  จึงกลาวไดวา กจิกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมท่ีจัด
ข้ึน เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งข้ึน  เพื่อสนองความสนใจ และเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ  อุปนิสัยของนักเรียนใหเหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตย ซ่ึง
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กระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดความมุงหมายของการจดักิจกรรมไวดงันี้(คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  2545, หนา  1)  

การจัดกจิกรรมนักเรียนนั้นข้ึนอยูกับปรัชญา  แนวความคิด จุดมุงหมายของการบริหาร 
 ดังนั้น  ประเภทของกิจกรรมนักเรียนจึงมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปตามองคประกอบ
ตาง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมนกัเรียนในชวงเวลาหนึ่ง  การดําเนินการกิจกรรมนักเรียน 
ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดน้ัน  ข้ึนอยูกับผูบริหารกิจกรรมนักเรียนเปนสําคัญดวย  ผูบริหาร
กิจกรรมนกัเรียน  หมายถึง บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมนักเรียน ซ่ึงจะ
ประกอบดวย หัวหนาสถานศึกษา หวัหนาหมวดกิจกรรม  อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม ครู-อาจารย 
ผูปกครองและนักเรียน ซ่ึงบุคลากรตาง ๆ เหลานี้มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในงานกิจกรรม
นักเรียน การจดักิจกรรมตาง ๆ ตองจัดใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน  ผูบริหารงาน
กิจกรรมจะตองประชาสัมพันธ กระตุนใหครู-อาจารย  นกัเรียนในโรงเรียนมีความสนใจ และให
ความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ไดมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสําหรับนักเรียน  มี
กิจกรรมท่ีสงเสริมภาวะผูนํา  กิจกรรมท่ีสงเสริมความสามัคคี  เชน กีฬาสีของโรงเรียน  กิจกรรมท่ี
สงเสริมความกตัญู เชน กจิกรรมวันไหวครู  กิจกรรมวนัแมแหงชาติ  กิจกรรมวนัพอแหงชาติ  
กิจกรรมวนัร่ืนเริงโอกาสตาง ๆ เชน วันคริสตมาส วันเดก็แหงชาติมีการใหนักเรียนไดฝกใชสมาธิ  
และทําหนาท่ีของตน  จึงไดมีกิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียน  การนํานักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงการทํากิจกรรมทุกอยาง  ทางโรงเรียนจะประกาศใหนกัเรียนทุกคนรับทราบ
ถึงความสําคัญของการรวมกจิกรรม  และนักเรียนจะไดคุณธรรมอะไรจากการเขารวมกิจกรรมนั้นๆ  
นอกจากนั้น  ทางโรงเรียนจะไดเชิญชวนใหผูปกครองมีสวนรวมในกจิกรรมดวย  เชน  สนับสนุน
ของขวัญโอกาสวันเดก็  หรือมารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติกับทางโรงเรียน  หรือมาชม
ความสามารถทางดานกฬีาของบุตรหลานของตน  ในโอกาสที่โรงเรียนมีการจัดการแขงขันกฬีาสี
ภายในโรงเรียน   เปนตน 

นอกจากนี้  ทางโรงเรียนไดมีการประเมินผลการดําเนินงาน  ติดตามดแูลนักเรียนอยาง 
ใกลชิด สมํ่าเสมอ  และเปนระบบ  โดยมีการรายงานผลท้ังในดานสุขภาพและดานความประพฤติ
ของนักเรียนตอผูปกครองอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เพื่อประโยชนของตัวนกัเรียนอันเกิดจากการรวมมือ
ของฝายกิจการนักเรียนกับผูปกครอง  ในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมตางๆอันจะนําไปสูการ
ท่ีนักเรียนมีพฒันาการท่ีเหมาะกับวัยและสภาวะของนักเรียนท่ีอยูในความดแูลรับผิดชอบ 

 สําหรับการปองกันการกระทําทางวินยัของนักเรียนในโรงเรียนนั้น มีวธีิการตาง ๆ ท่ี 
โรงเรียนอาจใชเพื่อดําเนนิการปองกันการกระทําผิดทางวินัย ดังนี ้
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1. สงเสริมใหเกดิแรงจูงใจในบทเรียน 
2. การสรางความรักโรงเรียนใหเกิดข้ึนในหมูนักเรียน 
3. การรักษาความสัมพันธท่ีดีระหวางคณะครูดวยกัน 
4. การพยายามขจัดส่ิงยัว่ยุท่ีจะกอใหเกิดความผิดทางวินยั 
5. การใหรางวัลความประพฤติดี 
6. ความรวมมือระหวางทางบานกับโรงเรียน 
7. การชี้แจงเปนรายบุคคลหรือเปนหมู 
8. การจัดกจิกรรมนักเรียน 

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา มีการจดัทําคูมือนักเรียนท่ีระบุถึงขอกําหนด กฎ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติ ขอบังคับเกี่ยวกับความประพฤติ  กริยา มารยาท การแตงกาย วิธีการลงโทษท่ีเปนไปเพื่อ
ปองปรามการกระทําความผิดของนักเรียนเปนประการสําคัญ  สวนนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางดานการเรียน  เขาแขงขันในรายการตาง ๆ และไดรับรางวัล นําช่ือเสียงมาสูโรงเรียน  ทาง
โรงเรียนก็มีการประกาศยกยอง เปนการเสริมกําลังใจ เพือ่ใหความพยายาม และมุงม่ันในการพัฒนา
ตนเองใหดีข้ึนเร่ือย ๆ ตอไป 
 สรุป การบริหารงานท่ัวไป  หมายถึง  การดําเนินการเก่ียวกับจดักิจกรรมสนับสนุนการ
บริหารของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน การดูแลเกี่ยวกับ
โภชนาการในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  การสงเสริมสนับสนุนทางดานการ
บริหารงานวิชาการ  การดูแลเอาใจใสพฤติกรรมของนักเรียน  การสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมี
ระเบียบวินยั  คุณธรรม  และจริยธรรม  การบริการอาคารสถานท่ีใหเพยีงพอและมีความปลอดภัย  
การจัดกจิกรรมรวมกับองคกรในทองถ่ิน  การเผยแพรขาวสารขอมูลใหแกผูปกครองและชุมชน    

 
สรุปขอบขายการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
การบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยามุงเนนคุณภาพของการจดัการศึกษาเปนหลัก 

โดยสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวนโยบาย แผน รวมถึงหลักสูตรท่ีกําหนด
ของภาครัฐ และใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการคือ ผูเรียน 
ผูปกครองนักเรียนและชุมชน แนวคิดในการบริหารโรงเรียนไดยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
โดยแบงโครงสรางการบริหารสถานศึกษาและบทบาทของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร มีการจดั
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนเปน 4 ฝาย คือ ฝายบริหารงานวิชาการ ฝาย
บริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารงานท่ัวไป  โดยแตละฝายมี
คณะทํางานทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงแตละฝายมีหนาท่ีสรุปไดดงันี้ 
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1)  ฝายบริหารงานวิชาการ มีหนาท่ีในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีเกีย่วกับการ
วางแผนงานวชิาการ การจัดและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 
การสงเสริมความรูและกิจกรรมทางวิชาการ งานหองสมุด  การนิเทศภายใน  และการพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน สงเสริมการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู และสรางเครือขายการ
เรียนรูโดยประสานงานกับผูปกครองและชุมชน   

2)  ฝายบริหารงานงบประมาณ มีหนาท่ีในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีเกีย่วกับการ
จัดสรรงบประมาณ จัดหาทุนการศึกษา จดัเก็บคาเลาเรียนและกิจกรรมตางๆ ประเมินอัตราการ
จัดเก็บคาเลาเรียนและคากิจกรรมตางๆโดยเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

3)  ฝายบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีเกีย่วกับจัดหา
บุคลากร วางแผน ประเมินและพัฒนากับบุคลากร ติดตามความประพฤติและระเบียบวินยัของ
บุคลากร  สนับสนุนการรวมอบรมเก่ียวกบัวิชาการท่ีเหมาะกับสภาวะปจจุบันและอนาคต  สงเสริม
ใหมีการศกึษาตอในระดับสูงข้ึน  สนับสนุนใหครูรูจักและสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนใน
ดานการบริหารงานวิชาการและสวนตัวเปนรายบุคคลโดยมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  จัด
กิจกรรมคายคณะครูเพื่อเสริมสรางดานคุณธรรม   

4)  ฝายบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีเกีย่วกับการวาง
แผนการจัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  การจัดปฏิทินการศึกษาประจําป การประชาสัมพันธ 
ประสานงานกับผูปกครองนักเรียนและชุมชน  อบรม ควบคุมติดตามความประพฤตแิละระเบียบ
วินัยของนักเรียน สงเสริมความสะอาด ความปลอดภยั  งานสงเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี  สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  งานโภชนาการ  งานอาคาร/ สถานท่ี  และงานสาธารณูปโภค 

สามารถสรุปโครงสรางการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาโดยแบง
ออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายบริหารงานวิชาการ  ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคล และ
ฝายบริหารงานท่ัว  ตามภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
 
 

คณะกรรมการโรงเรียน 

ผูจัดการ 

ผูรับใบอนุญาต 

ครูใหญ 

ฝายบริหารงาน

วิชาการ 
ฝายบริหารงาน

งบประมาณ 
ฝายบริหารงาน

บุคคล 
ฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

- พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
- พัฒนา
กระบวนการ

เรียนรู 
 
- พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม 

 
- พัฒนาแหลง
เรียนรู สราง
เครือขายการ

เรียนรูรวมกับ

ผูปกครองและ

ชุมชน 
 
- การวัดและ
ประเมินผล 

- จัดทํา
งบประมาณ 

 
- จัดสรร
งบประมาณ 

 
- จัดหา
ทุนการศึกษา 
ทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 
 
- ใหบริการจัดเก็บ
คาเลาเรียน 
คาอาหาร และ 
คากิจกรรม 

 
- ประเมิน
ประสิทธิภาพกับ

อัตราการจัด

การศึกษา 

- วางแผน
อัตรากําลัง 

 
- สรรหาบุคลากร 
 
- พัฒนาบุคลากร
ดานการ

บริหารงาน

วิชาการและ

คุณธรรม 
 
- สนับสนุนการ
พัฒนานักเรียน

เปนรายบุคคล 
 
- ประเมินและ
ติดตามความ

ประพฤติและ

วินัยบุคลากร 
 

- จัดกิจกรรม 
จัดทําปฏิทิน
ประจําป
การศึกษา 

  
- ประชาสัมพันธ  
   
- สงเสริม
สนับสนุนดาน
การบริหารงาน
วิชาการ 
งบประมาณ 
บุคลากร 

   
- ดูแลดาน
โภชนาการ 
อาคาร สถานท่ี
และอื่นๆ มห
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2.4    ความพึงพอใจ 
  

ความหมาย 
คอตเลอร (Kotlre, 1965, อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541, หนา 45) กลาววา ความพึง

พอใจของผูรับบริการหมายถึง ระดับความรูสึกของผูรับบริการท่ีมีการเปรียบเทียบ 
โวแมน (Wolman, 1973 อางถึงใน  จรินทร พิณนอก, 2541) อธิบายถึงความพึงพอใจวา 

เปนความรูสึกมีความสุข เม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงม่ันของบุคลลนั้น 
วูด (Vroom, 1964 อางถึงใน วรินธร สรรพกิจกําจร, 2542) อธิบายถึงความพึงพอใจวา เปน

ทาทีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลนั้นๆตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
จํารัส  มาศวรรณา (2538, หนา 5) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึก รัก ชอบ ประทัป

ใจหรือทัศนคติท่ีดี ของบุคคลตอส่ิงนั้นๆ 
หลุย  จําปาเทศ (2533, อางถึงใน สุเทพ อุทยาพงศ, 2538, หนา 15) กลาววา ความพึงพอใจ 

คือเม่ือความตองการไดบรรลุถึงเปาหมาย พฤติกรรมของบุคคลนั้นจะมีความสุข สามารถสังเกตจาก
สายตา คําพูด และการแสดงออกในรูปแบบตางๆ  

ไมตรี  วิไลกิจ (2539, หนา 8) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกของบุคคลตอเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง ในเชิงประมาณคา โดยมีความสัมพันธกับทัศนคติของบุคคลนั้นๆ 

สุวิทย  เพ็งจันทร (2540, หนา 30) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกท่ีดี ท่ีชอบ และ
พอใจของบุคคล อันเปนผลเนื่องจากแรงจงูใจหรือส่ิงจูงใจท่ีไดรับ ทําใหเกิดรูสึกตั้งใจและเต็มใจที่
จะปฏิบัติส่ิงนัน้ใหบรรลุเปาหมาย 

ยุคล  เชตุพงศ (2544, หนา 13) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกท่ีเกิดจากความ
ตองการไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวหรือมากกวาท่ีคาดหวังไว 

จากความหมายของคําวา  ความพึงพอใจ  ท่ีบุคคลตางๆไดกลาวไว  สรุปไดวาความพึง
พอใจ คือ ความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดี  เปนไปตามคาดหวงั หรือมากกวาท่ีคาดหวัง  ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือ
ไดรับในส่ิงท่ีตองการหรือบรรลุจุดหมาย หากความตองการหรือจุดหมายน้ันไมไดรับการ
ตอบสนองความพึงพอใจจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน ความพึงพอใจในความหมายดังกลาวจึงพอ
สามารถปรับใชกับความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนได เนื่องจาก
โรงเรียนเปรียบเสมือนผูใหบริการท่ีตองตอบสนองตอความคาดหวังของผูปกครองในการวางแผน 
การประเมิน หรือการแกไขปญหาการบริหารของโรงเรียน ซ่ึงการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับผูเรียนนั้นยอมตองเกดิจากการประสานความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับกบัผูปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ 
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แนวคิดทฤษฎ ี
 การบริหารงานทางการศึกษาในโรงเรียนมีความเกีย่วของกับการใหบริการสําหรับนักเรียน 
ครู ผูปกครอง และชุมชนเปนอยางมาก ในฐานะท่ีโรงเรียนเสมือนเปนผูใหบริการยอมมีโอกาส
กอใหเกิดทัศนคติท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจไดข้ึนอยูกบัความสามารถในการตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูรับบริการไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจไวดังนี ้
 ทฤษฎีลําดับความตองการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความตองการหรือความพึงพอใจของมนุษยท่ี
สําคัญ คือ ทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) ไดกลาวถึงความตองการหรือความพึงพอใจจากระดับ
ต่ําสุดไปจนถึงระดับสูงสุด โดยความพึงพอใจในระดับตํ่าสุดจะตองไดรับการตอบสนองกอนจึงจะ
มีความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงมาสโลว (Maslow, 1970, หนา 122-144) ไดแบงลําดับความ
ตองการหรือความพึงพอใจออกเปน 5 ข้ัน ดังนี ้
 1)  ความตองการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) คือความตองการข้ันพื้นฐานของ
มนุษย ไดแก อากาศ อาหาร น้ํา เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ 
 2)   ความตองการความม่ันคงและปลอดภยัของชีวิต (Safety and Security Needs) คือความ
ตองการท่ีจะอยูอยางม่ันคงปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือจากการสูญเสียทรัพยสิน ความ
ตองการท่ีจะมีความม่ันคงในชีวิตการงานและการอยูในสังคม 
 3)  ความตองการดานสังคม (Social Needs) คือความตองการ ความรัก การไดรับการ
ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคม   
 4)   ความตองการท่ีจะมีเกีรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) คือความตองการความภูมิใจ การ
ยกยองจากบุคคลอ่ืน เกี่ยวกบัความรูความสามารถและความสําคัญของตน 
 5)   ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self Actualization Needs) คือความตองการ
ความสําเร็จในทุกอยางตามความนึกคิดของตนเอง ซ่ึงเปนความตองการระดับสูงสุด 
 มิลเลท (Millet, 1954, หนา 54) อธิบายเกีย่วกับความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หนวยงาน สามารถพิจารณาจากปจจยัตางๆดังนี้  
 1)   การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) คือความยุติธรรมในการใหบริการ
โดยยดึหลักวาทุกคนเทาเทียมกัน ไดรับการปฏิบัติตอดวยมาตรฐานเดียวกัน 
 2)   การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) คือการใหบริการท่ีตรงเวลา 
 3)   การใหบริการอยางเพยีงพอ (Ample Service) คือการใหบริการท่ีมีจาํนวนการใหบริการ
และจุดใหบริการท่ีเพียงพอ 
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 4)   การใหบริการตอเนื่อง (Continuous Service) คือการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ ไมใช
พอใจจะใหบริการหรือจะหยดุเม่ือใดก็ไดตามใจ ตองยดึประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ 
 5)   การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) คือการใหบริการท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ 
 ฟทซเจอรัลด และ ดันแรนท (Fitzgerald & Dunrant, 1980, หนา 586) อธิบายถึงความพึง
พอใจตอการรับบริการ เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ซ่ึงเกิดจากการรับรูถึงการ
สงมอบบริการและการประเมินผลก็ตางกนัไป ข้ึนกับเกณฑท่ีแตละคนตั้งไว โดยแบงไดเปน 2 ดาน
คือ 
 1)   ดานอัตวิสัย (Subjective) เกิดจากการรับรูการสงมอบการบริการ 
 2)   ดานวัตถุวสัิย (Objective) เกิดจากการไดรับปริมาณและคุณภาพของการบริการ  
 มณีวรรณ  ตั้นไทย (2533, หนา 6) ความพงึพอใจหลังการไดรับบริการ เปนระดับความพึง
พอใจตอการรับบริการดานตางๆดังนี้ 
 1)   ความสะดวกสบายท่ีไดรับ 
 2)   ตัวเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 3)   คุณภาพของบริการ 
 4)   ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 5)   ขอมูลท่ีไดรับ 
 รุง  แกวแดง (2540, หนา 191-194) ใหทัศนะวา การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
นอกจากสามารถพิจารณาดานคุณภาพการใหบริการไดแลว ยังเปนการประเมินคุณภาพขององคกร
ไดอีกนยัหนึ่ง ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนา
ปรับปรุงองคกรสอดคลองกับความคาดหวังของผูนับบริการ ดังนั้นการสํารวจความพึงพอใจจึงเปน
ส่ิงสําคัญและจําเปนท่ีทุกองคกรควรตองทําอยางสมํ่าเสมอและจริงจัง 
 สรุปไดวาทฤษฎีลําดับความตองการของมนุษยเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความตองการของ
มนุษยท่ีเร่ิมจากระดับตํ่าซ่ึงหารไดรับการตอบสนองในระดับท่ีพอใจแลวก็จะเปล่ียนไปหาความ
ตองการในข้ันท่ีสูงข้ึนไป และการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเปนส่ิงท่ีจําเปนโดยสามารถ
วัดความพึงพอใจโดยวิธีตางๆ ซ่ึงสามารถประยุกตใชกบัการสํารวจความตองการของผูปกครองได 
และหากโรงเรียนสามารถตอบสนองตอความตองการหรือความคาดหวงัข้ันพื้นฐานของผูปกครอง
นักเรียนไดเปนท่ีพึงพอใจแลว ก็ยอมเปนแนวทางสรางความสัมพันธท่ีดียิ่งข้ึนเพื่อจะสามารถสราง
ความพึงพอใจในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริหารงานของ
โรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังตอตัวนกัเรียนและการใหบริการของโรงเรียน 
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2.5    บทบาทและความสําคญัของผูปกครองนักเรียน 
องคประกอบของการจัดการศึกษาท่ีจะทําใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมี

อิทธิพลจากหลายดานดวยกนั  เชน  สภาวะแวดลอมของชุมชน ส่ิงแวดลอมภายในบาน กลุมเพื่อน  
ผูปกครอง ฯลฯ เปนตน  การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาจึงไมอาจละเลยกับสภาพแวดลอมตางๆ  
รวมท้ังบุคคลท่ีมีสวนใกลชิดกับเดก็  เม่ือเด็กอยูท่ีบานจะมีบิดามารดาหรือผูปกครองเปน
ฝายสบับสนุนชวยเหลือท้ังทางดานการศึกษา  การส่ังสอนอบรม  จึงเหน็ไดวาบทบาทของ
ผูปกครองมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาและเปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหการบริหารของ
โรงเรียนประสบความสําเร็จและเปนไปตามความตองการของชุมชนโดยการเขามามีสวนรวมใน
การบริหารของโรงเรียน      (กรมสามัญศึกษา. 2539, หนา 47) ถาผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากๆ  ก็จะสงผลตอการบริหารของโรงเรียน และสนองตอความ
ตองการของผูท่ีจะศึกษาตอ  และเปนไปตามความคาดหวงัของสังคมโดยรวม    ผูปกครอง เปนผู
สะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
นักเรียนท้ังในสวนท่ีคาดหวงัและสภาพความเปนจริงท่ีเกดิข้ึน และรวมมือกับครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  การท่ีผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวม
ในการบริหารของโรงเรียน จะชวยใหโรงเรียนสามารถกําหนดทิศทางในการบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ประดิษฐา จันทรไทย ( 2532 , หนา  10 )ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารวา  การท่ีประชาชนโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล ใหการสนับสนุนใหการ
ชวยเหลือ  รวมมือ และตัดสินใจในการกําหนดทิศทาง  เปาหมาย  นโยบาย  และแผนการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ลักษณะการมสีวนรวมของผูปกครอง
นักเรียนในการบริหารก็คือ  การท่ีผูปกครองหรือประชาชนมีสวนรวมในโรงเรียน  โดยการ
สนับสนุนดาน  ความคิดเหน็  ตัดสินใจ  สละแรงงาน  และเวลาใหโรงเรียน  ในการวางแผน การ
กําหนดนโยบาย การติดตอส่ือสารระหวางบานกับโรงเรียน  การแกปญหา  พัฒนา  สนับสนุนดาน
การเงิน และการประเมินผลการทํางาน ซ่ึงแบงงานเปน 2 ประการ คือ 

1. การมีสวนรวมอยางเปนทางการ  คือ  การมีสวนรวมโดยมีกฎหมายระเบียบประเพณ ี  
และขอตกลงรวมกันรองรับ  การมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยปจเจกบุคคล  เชน  ไดรับเลือกตั้ง
เปนตัวแทนและเกี่ยวของโดยตรง สวนการมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยกลุมบุคคล  เชน สมาคม
ผูปกครองและครู  สมาคมวิชาชีพ 

2. การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ  คือ  การมีสวนรวมโดยอิสระ  โดยไมมีกฎหมาย 
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ระเบียบประเพณีและขอตกลงรองรับ  การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการโดยปจเจกบุคคล  คือการ
เกี่ยวของเฉพาะคราว เชน  ในฐานะของผูชํานาญพิเศษในสาขาอาชีพเปนตน  สวนการมีสวนรวม
อยางไมเปนทางการโดยกลุมบุคคล  เปนการรวมกลุมผูท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน  เฉพาะคราว
ไมตอเนื่อง  เชน  กลุมผูสนใจในการกีฬาของโรงเรียน 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารนั้น  จะกอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนหลาย
ประการดวยกนั  เชน  การบริหารโรงเรียน  การจัดหาเงินทุน การสนับสนุนอุปกรณการเรียนการ
สอน  และใหความรวมมือในการแกไขความประพฤติของนักเรียน บทบาทของผูปกครองนักเรียน
จะเปนเคร่ืองช้ีวัดความรวมมือท่ีทางโรงเรียนจะไดรับจากผูปกครองไดเปนอยางดีตามที่ กลาวไว 
ดังนี ้(ประดิษฐา  จันทรไทย . 2532 หนา 43)   

1. การประสานความเขาใจอันดรีะหวางผูปกครอง ครูและโรงเรียน  ใหเกดิความ 
รวมมือในอันท่ีจะสงเสริมการศึกษา  ศีลธรรม  วัฒนธรรม และสวัสดิการของนักเรียน 

2. การแลกเปล่ียนความรู  ความคิด  และประสบการณ  แกไขปญหาของนักเรียน   
รวมท้ังการใหคําแนะนําในการศึกษาและอาชีพในอนาคต 

3. การสงเสริมการศึกษา พัฒนาโรงเรียน  เผยแพรวิทยาการ และบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชน 

4. การสนับสนุนใหนกัเรียนไดบําเพ็ญประโยชนตอบานเมืองสังคมและสวนรวม 
5. การสงเสริมและสนับสนุนการรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดีและธํารงไวซ่ึงเกยีรติคุณของ 

โรงเรียน 
โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและบุคคลในชุมชนเปนอันดี  เม่ือโรงเรียน

สามารถสรางความพึงพอใจแกผูปกครอง  กิจกรรมท่ีควรดําเนินงานในดานความสัมพันธกับ
ผูปกครอง คือ   

1. ครูออกเยี่ยมเยยีนผูปกครองเมื่อมีโอกาส 
2. รายงานความกาวหนาทางการศึกษาของนกัเรียนใหผูปกครองทราบ 
3. เชิญผูปกครองมาเย่ียมเยยีนโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมตางๆของนักเรียนและ 

โรงเรียน 
4. จัดการประชุมผูปกครองในโอกาสอันควรเปนคร้ังคราว 
5. สงขาวสาร  จดหมายขาว  แจงความเคล่ือนไหวความกาวหนาหรือการเปล่ียนแปลง 

ของโรงเรียนใหทราบ 
6. จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนและเชิญผูปกครองมาเย่ียมชม 
7. เชิญผูปกครองท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหความรูแกเดก็ 
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8. เชิญผูปกครองมาเย่ียมเยยีนกจิกรรมพิเศษของโรงเรียน เชน กีฬา  ละคร  หรือดนตรี 
9. เชิญผูปกครองมาพบกับครูประจําช้ันอยางนอยปละคร้ัง   
10. สนับสนุนการจัดต้ังสมาคมครู ผูปกครอง 
ตามมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 รวมท้ังอํานาจหนาท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ขาราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา  ไดกําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึง
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษ ุและหรือองคกรศาสนาอ่ืนในพืน้ท่ี  ผูทรงคุณวุฒ ิ
และผูบริหารสถานศึกษา  โดยสามารถสรุปอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ไดดังนี ้

1. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 

ประกาศ  คําส่ัง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการกิจการดานตางๆของสถานศึกษา 
3. มีอํานาจที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคคลกรทาง 

การศึกษา ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการและบุคคลากรทางการศึกษา
กําหนด 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในการปฏิบัตหินาท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการทําความ 

เขาใจต้ังแตเร่ิมแรกของการทํางานรวมกนั  ท้ังนี้เพื่อใหท้ังสองฝายไดเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง ดังนี ้

1.  ผูบริหารสถานศึกษา คือ “ผูเช่ือมโยง” ระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กับสถานศึกษาในฐานะผูบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงเปนผู
ประสานการดาํเนินกจิการตางๆ โดยคํานึงถึงขอคิด ความเห็นและมติของคระกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรเขาใจบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว หากมีขอเสนอแนะใดๆ ควรนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการสถาน 
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ศึกษาข้ันพืน้ฐาน แลวสรุปผลเปนมติท่ีชัดเจน ซ่ึงเม่ือไดมติแลวปรานก็จะมอบใหผูบริหาร
สถานศึกษานําไปสูการพิจารณาดําเนินการของสถานศึกษา 

สําหรับบทบาทในการกํากับ ควรเปนการติดตามการปฏิบัติงานตามสถานศึกษาไดทํา 
แผนการดําเนนิงานใหสอดคลองกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหนวยเหนือ หรือตามมติท่ี
กําหนดรวมกนั โดยไมควรกํากับการทํางานของผูบริหาร ครู อาจารย คือไมแสดงบทบาทเปน
ผูบังคับบัญชาเสียเอง ในการรับทราบผลการดําเนินการ ควรดูเปนภาพรวมของสถานศึกษาวาผล
การดําเนนิกิจการท้ังระหวางดําเนินการ ส้ินปงบประมาณ  และส้ินปการศึกษา  เพื่อนไปสูการ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนากิจการของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จะตองไมส่ังการ ท้ังโดยตรงและโดยออม ไปยังบุคคลอ่ืน 
ไดแก ครู หรือ บุคลากรในสถานศึกษา เพราะอํานาจการส่ังการเปนของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีจะ
รับผิดชอบการนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ  
จากบทบาทหนาท่ีดังกลาวนี ้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอาจมีสวนรวมกบั 
สถานศึกษาในกระบวนการ และข้ันตอนตาง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยรวมรับรู รวมคิด  
รวมทํา  รวมรับผล และรวมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมกับ ครู ชุมชน และ
ผูปกครองนักเรียนเปนสําคัญ (โรงเรียนกญุแจคริสเตียนวิทยา, 2546, หนา 7)    
   

บทบาทหนาท่ีของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิม่เติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงตองการใหผูปกครองนักเรียนและบุคคลตางๆซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนรวมไดเสีย 

โดยตรงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลลากรทาง
การศึกษา อยางแทจริงในลักษณะเปนเจาของหรือหุนสวนของสถานศึกษา  จึงสงผลใหบทบาทและ
หนาท่ีของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยามีความสําคัญเปนอยางยิง่ในการกํากับ
และสงเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน  ผูปกครองนักเรียนทุกคนจงึตองคํานึงถึงการจัด
การศึกษาท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซ่ึงเปนลูกหลานของชุมชน  ขณะเดยีวกนัก็จะตอง
ทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู  โดยตระหนักถึงความเปนเจาของรวมกัน จึงอาศัย
กระบวนการทํางานท่ีเนนการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมและความโปรงใสตรวจสอบไดในทุก
ข้ันตอนของการจัดการศึกษา  พรอมกับยึดถือหลักการของการบริหารขององคกรทองถ่ินและสังคม  
ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดม่ันในความถูกตอง  ดีงาม  สรางความไววางใจซ่ึงกนัและกนั  
คํานึงถึงความคุมคาในการลงทุนดานการจดัการศึกษา  สะทอนปญหาและความตองการดาน
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คุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนักเรียนท้ังในสวนท่ีคาดหวงัและสภาพ
ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน   

บทบาทหนาท่ีของผูปกครองนักเรียนสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ กํากับ  และ 
สงเสริมสนับสนุน ซ่ึงมีกรอบในการดําเนนิงานดังนี ้

1. บทบาทหนาท่ีในการกํากบั  หมายถึงการกํากับใหสถานศึกษาดําเนนิงานดานการ
บริหารงานวิชาการ 

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไปใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ประกาศคําส่ัง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา อํานาจหนาท่ีในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา  หลาย
คนเปรียบเทยีบวา  ทําหนาท่ีคลายกรรมการกํากับเสน(Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการ
กํากับเสนไมใชผูตัดสิน  และไมใชตวันกักีฬาฟุตบอลในสนาม  ไมมีสิทธิเปานกหวีด ไมมีสิทธิเตะ
ฟุตบอลในขณะท่ีมีการแขงขัน  เพราะคนมีสิทธิเปานกหวีดคือกรรมการตัดสิน (Referee) คนมีสิทธิ
เตะฟุตบอล  คือนักกฬีาของท้ังสองทีม  สวนกรรมการกาํกับเสนมีสิทธิและหนาท่ีในการยกธง เม่ือ
ผูเลนไมปฏิบัติตามกติกา  เม่ือกรรมการกาํกับเสนยกธง  กรรมการตัดสินก็จะเปานกหวีดยุติการ
แขงขันช่ัวคราวกอนเร่ิมเลนใหม  ซ่ึงโดยบทบาทนี้  คณะกรรมการสถานศึกษาตองคอยกํากับ
สถานศึกษา  โดยการตดิตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษารวมทั้งใหความเหน็  ใหขอเสนอแนะ
และคําปรึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามกฎกติกา ไดแก  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 
ประกาศ  คําส่ัง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  และท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาเอง   

2. การสงเสริมและสนับสนนุกิจการของสถานศึกษา  เพือ่ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง  
บริหารอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพ  สามารถใหบริการการศึกษาแกเยาวชนและประชาชนได
อยางกวางขวางท่ัวถึง  และจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ  ศรัทธา  เช่ือถือ  ของ
ประชาชน  ชุมชน  และทองถ่ิน (โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา, 2546, หนา 8-12)    
 จึงสรุปไดวาผูปกครองนักเรียนมีบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญยิ่งตอการการบริหารงานของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาท้ัง 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป  ซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติโดยเปรียบเทียบกับ
บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน 
 

บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูปกครองนักเรียน 

1. การบริหารงานวิชาการ 
            1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและความตองการของผูเรียน  ชุมชน
และทองถ่ิน 
            1.2  จัดการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอม  บรรยากาศการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม  และสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญตลอดจนการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
            1.3  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน
ใหคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 

2.    การบริหารงานงบประมาณ 

            2.1 จัดต้ังและรับผิดชอบการใช
งบประมาณของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

2.2 ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ 
และแนวปฏิบัติ ฯลฯ เกีย่วกบัการบริหาร
การเงินและการจัดหารายไดจากทรัพยสินของ
สถานศึกษาท้ังนี้  ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

1.    การบริหารงานวิชาการ 
 1.1 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการพฒันา
หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

 1.2 ใหขอเนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  กระบวนการ
เรียนรู แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินฯลฯ เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอยางตอเนือ่ง 
  

 1.3 รับทราบ  และใหขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการจดัระบบและการดําเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

2.   การบริหารงานงบประมาณ 

 2.1 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะเก่ียวกับ 
การจัดต้ัง และการใชจายงบประมาณของ
สถานศึกษา 
 2.2 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ในการ 
ออกระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได

จากทรัพยสินของสถานศึกษา  หรือปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)   บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน 
 

บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูปกครองนักเรียน 

 
3.    การบริหารงานบุคคล 
        3.1ดําเนนิการตามท่ีกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากําหนด 
 
4.    การบริหารงานท่ัวไป 
        4.1 จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ

แผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษารวมทั้งความตองการของ

ชุมชน  และทองถ่ิน 
                
 
      4.2  กํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตาม
แผนงาน โครงการของสถานศึกษา 

 
 

 

3.    การบริหารงานบุคคล 
3.1ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคคลทางการศึกษากําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

4.    การบริหารงานท่ัวไป 

      4.1 ใหความเห็น  เสนอแนะและให
คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมท้ังความ
ตองการของชุมชน  และทองถ่ิน 

      4.2 รับทราบใหความเห็นและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
กิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ  ประกาศ คําส่ังตลอดจนนโยบาย
และแผนของกระทรวงศกึษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษา  และความตองการของชุมชน 
และทองถ่ิน     
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ตารางท่ี 1 (ตอ)   บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน 
 

บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูปกครองนักเรียน 

 
    4.3 ประสานการระดมทรัพยากร  เพื่อ
การศึกษา รวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช  
และจัดหาผลประโยชน จากทรัพยสินของ
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ 
ฯลฯ  กําหนด 
 
     4.4  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  แนว
ปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตางๆตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 
 
      4.5 สงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและ
สรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆ  ในชุมชน
และทองถ่ิน 
 
      4.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา  หรือตามท่ีไดรับหมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ 
กําหนด 
 

 

 

     4.3 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ประสาน
สงเสริม  สนับสนุนเกีย่วกับการระดมทรัพยากร  
เพื่อการศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษาใช 
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ

สถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมายระเบียบ  ประกาศ 
ฯลฯ กําหนด 
    4.4 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  และให 
คําปรึกษาในการออกระเบียบ  ขอบังคับ  
ประกาศแนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดาน
ตางๆของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ  
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
      4.5 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ และให
คําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน

และสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆใน

ชุมชนและทองถ่ิน 
      4.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ กําหนด  ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

แหลงท่ีมา : โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
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2.6 ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
2.6.1 ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับระดับการศึกษา เปนตัวแปรหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอความพึงพอใจ

ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา  โดยมีการรวบรวม
การศึกษาคนควาไดดังนี ้

ประเสริฐ วเิศษกิจ(2545, หนา 69) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
บริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) พบวาผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร โดยรวมและในแตละดาน คือ ดานการบริหารงานวชิาการ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป และดานบริหารงานบุคคล แตกตางกัน 

สุกัญญา  ธรรมประเสริฐ (2545, หนา 65) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรี พบวาผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียน
แตกตางกัน 

จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียนแสดงใหเห็นวา ระดับ
การศึกษาของผูปกครองมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริหารของโรงเรียนตางๆ ซ่ึงผูวิจัย
คาดหวังวานาจะสงผลตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จึงนํามาเปนตัวแปรในการ
วิจัยคร้ังนี ้

2.6.2 อาชีพของผูปกครองนักเรียน  
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับอาชีพเปนตัวแปรหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอความพึงพอใจขอผูปกครอง

นักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา  โดยมีการรวบรวมการศึกษาคนควา
ไดดังนี ้

สุกัญญา  ธรรมประเสริฐ (2545, หนา 72) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรี พบวาผูปกครองท่ีมีอาชีพแตกตางกนัมีความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน 

อุดร ขัดเกลา (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกีย่วกับความคาดหวังของผูปกครอง
นักเรียนตอการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง พบวาผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ อาชีพคาขาย  อาชีพเกษตรและอาชีพอ่ืนๆ มี
ความตองการตอการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง โดยรวม
และดานงานธุรการ ดานงานวิชาการ ดานงานปกครอง และดานงานบริการ ดานงานโรงเรียนกับ
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ชุมชน ดานอาคารสถานท่ีไมแตกตางกัน  ยกเวนดานการบริหารงานท่ัวไปซ่ึงบุคลากรในชุมชนมี
อาชีพตางกัน  มีความตองการตอการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน  โดยบุคลกรในชุมชนซ่ึงมีอาชีพ
เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ  มีความตองการตอการบริหารดานนี้ แตกตางกับบุคลากร
ท่ีมีอาชีพเกษตรกร  อาชีพคาขายและอาชีพอ่ืน ๆ 

จําเรียง  ถาวรสิน (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ
การบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตาม
อาชีพแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  

จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนแสดงใหเห็นวา อาชีพของ
ผูปกครองมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริหารของโรงเรียนตางๆ ซ่ึงผูวิจัยคาดหวังวานาจะ
สงผลตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา จงึนํามาเปนตัวแปรในการวิจยัคร้ังนี ้

สรุปไดวา ระดับการศึกษาและอาชีพ เปนตัวแปรท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียน ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวจิัยจึงไดจดักลุมผูปกครองนักเรียนดังนี ้

จัดกลุมของผูปกครองนักเรียน ตามระดับการศึกษา ออกเปน  2 ระดบั  คือ  
1. ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
2. ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และสูงกวาปริญญาตรี 

จัดกลุมตามลักษณะอาชีพของผูปกครอง  ออกเปน 2 กลุม คือ  
1. อาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2. อาชีพอิสระ 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยท่ีเกีย่วกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของ
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  เพือ่เปนแนวคิดในการวจิัย
ดังตอไปนี ้

 
งานวจัิยในประเทศ   
วิษณุ  เกิดในหลา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ตอนตนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนทัพยาพิทยา ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนทัพยาพิทยา โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคือ ดานปกครองนักเรียน ดานธุรการ ดานบริการ 
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และดานการบริหารงานวิชาการตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนทัพยาพิทยาจําแนกตามอาชีพพบวา ความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว
และคาขาย เกษตรกรและรับจาง ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนในแตละดานและโดยรวม แตกตาง
กันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 

เบญญาภา  จึงนิพันธพงศ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 1)ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวดัชลบุรีโดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก 2)เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา
ของผูปกครอง แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 3)เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง แตกตาง
กันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 

จําเรียง  ถาวรสิน (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ
การบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจยัพบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคือ ดานปกครองนักเรียน ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานกจิกรรมดานธุรการ ดานบริการ และดานการบริหารงานวิชาการตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามอาชีพพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สายชล  หมวกเหล็ก (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสระบุรี พบวาปจจัยท่ีมีตอความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนตอการบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวดัสระบุรี ท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ ดานบุคลากรครู สวนปจจัยรองลงมาตามลําดับคือ  ดานการจดัการเรียนการสอน ดาน
โภชนาการและสุขภาพ ดานคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา และดานสถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
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ประเสริฐ  วิเศษกิจ (2542, หนา  85-86) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
 ตอการบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) พบวา  
ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนในแตละดาน  และโดยรวมอยูในระดับมาก  
เรียงลําดับจากดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ  ผูปกครองท่ีมีระดบัการศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจตอ
การบริหารของโรงเรียนในแตละดาน และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<.01) 
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  ผูปกครองท่ีมีนักเรียนในการปกครองกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียน  ในแตละดานและโดยรวม คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานบริหารทั่วไป  ดานบริหารงานบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สวนดานบริหารท่ัวไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัยทางสถิติ 

วิศิษฏ วเิศษเธียรกุล (2541, หนา 89) ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ระดบัประถมศึกษา พบวา  
ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  เนื่องจากโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีความพรอมในการจัดการศึกษาอีกท้ังต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วตามแผนพัฒนาพืน้ท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ ผูปกครอง
นักเรียนจึงมีความคาดหวังในระดับมากเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหบุตรหลานสามารถ
พัฒนาความรูความสามารถสอดรับกับการพัฒนาในดานเทคโนโลยีและการพัฒนาอื่นๆในอนาคต  
 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ซอรเบลโล (Sorbello. 1978, หนา 598 – A)  ไดศึกษาบทบาทของผูปกครองนักเรียน  ใน
ดานความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนในบทบาทท่ีเปนจริงและคาดหวัง  ตามทัศนะของครู
ประถมศึกษา  ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  และ
ผูปกครองนักเรียนท่ีไมใชนกัเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาดานความสัมพันธตาง ๆ คือ การบริหาร
ท่ัวไป นกัเรียน หลักสูตร อาคารสถานท่ี อุปกรณอํานวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ 
ผลการวิจัยปรากฏวาทุกกลุมตัวอยางมีความเห็นวา ผูปกครองนักเรียนมีความเกีย่วของกับโรงเรียน
ในระดบันอย  ทุกกลุมเสนอใหผูปกครองมีสวนรวมในการเลือกหนังสือเรียน การจดัหลักสูตร การ
ประเมินครู  ระเบียบวินยัของโรงเรียน  และเสนอใหบุคคลทุกฝายไมเฉพาะผูปกครอง ใหมีสวนใน
การกําหนดจดุมุงหมายของโรงเรียน คณะครูและครูใหญมีความเหน็วา ผูปกครองไมควรเกี่ยวของ
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กับทางโรงเรียน  ในสวนท่ีผูปกครองยังมีความรูไมเพยีงพอและไมแนใจ  กลุมท่ีไมใชผูปกครองไม
เห็นดวย  ท่ีผูปกครองจะไมกระตือรือรนและมีความรับผิดชอบนอย 

บารนส (Barnes. 1995, หนา 315 – A) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเรียนการสอนของ 
ผูปกครองนักเรียน พบวา  การมีสวนรวมกบัการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลว 
ผูปกครองตองมีบทบาทท่ีโรงเรียนหรือในช้ันเรียน  แมวาจริง ๆ แลวการมีสวนรวมของพวกเขาจะ
ไมเปนไปตามอุดมคติดังกลาว  และไดพบวาผูปกครองยังสวนรวมในกจิกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
โรงเรียนท่ีบานดวย  การศึกษาคร้ังนี้ใหหลักฐานเพิ่มเติมวา บิดามารดาชาวอเมริกัน-อัฟริกัน มีความ
ประสงคท่ีจะมีสิทธ์ิมีเสียงเกี่ยวกับการเรียนการสอนลูก ๆ ของตน  ซ่ึงตองบงช้ีวา บิดามารดาชาว
อเมริกัน- อัฟริกันเหน็คุณคาของการศึกษา  และเหน็วาโรงเรียนจําเปนตองตระหนกัถึงความ
คาดหวังดานการศึกษาและวฒันธรรมของผูปกครองดวย 

พอรเตอร (Porter. 1995, หนา162 –A) ไดศึกษาปจจัยท่ีสนับสนุนหรือขัดขวางการมีสวน
รวมในการศึกษาของบุตรของบิดามารดาผิวดํา พบวา บิดามารดาผิวดํามีความคิดวา พวกเขาและ
บุตรไดรับการปฏิบัติตอพวกเขาอยางไมยตุธิรรมและไมเทาเทียมกนั บิดามารดาผิวดาํยังไมไดมี
สวนรวมในการศึกษาของชาวผิวดํา และการใหนิกายตาง ๆ ของชาวผิวดํา  รวมท้ังกลุมพลเรือนอ่ืน 
ๆ ท่ีชวยเหลือชุมชนผิวดํามีสวนรวมในการศึกษา 

การูนารัตน (Karunaratne. 1996, หนา 433 – A) ไดศึกษาเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตรใน 
ครอบครัววา มีสวนชวยในเด็กพิการและบิดามารดา เกดิความสนใจในการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
อยางไรบาง  พบวา  ปจจัยอยางหนึ่งท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการดังกลาวคือ การท่ีผูปกครอง
มีสวนรวมในโครงการ เชน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ รวมกับบุตร 
 จากการศึกษางานวิจยัตาง ๆ ดังกลาวขางตนสรุปไดวา  การบริหารของโรงเรียนเปนงานท่ี
ตองพัฒนาในดานคุณภาพโดยการกําหนดนโยบายการศึกษาใหสอดคลองกับความคิดเห็น ความ
คาดหวังของผูปกครองนักเรียนซ่ึงเปนผูรับบริการ  โดยมีเจาหนาท่ี ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปนผูใหบริการซ่ึงผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีความตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาให
สนองตอบตอความตองการของนักเรียน  ชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ และไดรับบริการทาง
การศึกษาอยางเทาเทียมกนัไมวาจะมีระดับการศึกษาหรืออาชีพอยางไร อีกท้ังตองการมีสวนรวมใน
การบริหารของโรงเรียน  ความคาดหวังของผูปกครองดังกลาวนําไปสูความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอการบริหารของโรงเรียน ซ่ึงผูวิจยัหวังวาจะเปนประโยชนในการบริหารของสถานศึกษาจงึ
นํามาเปนตัวแปรในการวจิัยคร้ังนี้ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียน 
กุญแจคริสเตียนวิทยา  เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยครอบคลุมสาระการบริหารจัดการในระดบั
ประถมศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการ
บริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดดาํเนินการวิจยั  ตามข้ันตอนตอไปนี ้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
3.7     สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจยัคร้ังนีไ้ดศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 
3.1.1   ประชากร  
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก   ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกญุแจคริสเตียนวิทยา  

จังหวดัชลบุรี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงปท่ี 6   ปการศึกษา 2549 จํานวน 881 คน  
3.1.2  กลุมตัวอยาง   
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้  ไดแกผูปกครองโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  จงัหวัด

ชลบุรี จํานวน 268 คน ซ่ึงไดจากการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  Random  Sampling) โดยอาศัย
ตารางการสุมตัวอยางของ  เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan. 1970, หนา  608)  แลวจึง
นํามาคํานวณหากลุมตัวอยางดังตารางท่ี 2            

 
 
                          

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 41 -   

ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ระดับช้ันท่ีศึกษา 
ประชากรผูปกครอง

นักเรียน 
กลุมตัวอยางผูปกครอง

นักเรียน 
         ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 / 1 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 / 2 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 / 3 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 / 4 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 / 1 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 / 2 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 / 3 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 / 4 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 / 1 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 / 2 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 / 3 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 / 4 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 / 1 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 / 2 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 / 3 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 / 4 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 / 1 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 / 2 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 / 3 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 / 4 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 / 1 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 / 2 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 / 3 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 / 4 

35 
35 
32 
33 
36 
36 
36 
38 
43 
44 
43 
45 
39 
36 
40 
41 
36 
34 
34 
34 
32 
35 
32 
32 

                  11 
11 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
12 
11 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
10 

รวม 881 268 

แหลงท่ีมา : ทะเบียนนักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา ปการศึกษา 2549 
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3.2    เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง  

ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนคือ  
ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน

กุญแจคริสเตียนวิทยา  ระดับประถม 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงาน
งบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป 

ลักษณะแบบสอบถามท่ีใชเปนมาตรสวนประมาณคา ( Rating  Scales ) มี 5 ระดับ คือ มาก
ท่ีสุด  มาก ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  จํานวน 60 ขอ 
  
3.3    การสรางเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ไดดําเนนิการดงันี้ 
3.3.1 ศึกษานยิาม  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการบริหารของโรงเรียน 

ประถมศึกษา 4 ดาน  คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  บริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป  เพื่อนําเนื้อหามาวิเคราะหแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.3.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรางคํานิยามศัพทเฉพาะเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปน 
แนวทางในการรางขอคําถามของแบบสอบถามแลวสรางเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
( Rating  Scales) 5 ระดับ คือ  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

3.3.3     จัดทํารายการแบบสอบถามท่ีสราง  เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธเพือ่
ตรวจสอบ 

3.3.4     นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หา (Content   
Validity ) ตลอดจนความชัดเจนของเนื้อหา  และความเหมาะสมในการใชภาษาโดยผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา  ดังรายนามตอไปนี้ 

1)    ดร.สุรัตน   ไชยชมภ ู
 อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2)   ดร.ฉรัต  ไทยอุทิศ 
 หัวหนาศึกษานิเทศนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 

จังหวดัชลบุรี 
3)   ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 
 อาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฎราชนครินทร  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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4)   ผศ.ประทีป  อนุเมธางกรู 
 อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5)   ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกจิ 
 อาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฎราชนครินทร  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
  

3.4   การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4.1 หลังจากแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดดแีลว  เพือ่ใหแบบสอบถามชุดนี้มีความ

เช่ือม่ัน (Reliability) สําหรับการวิจยั  ผูวิจยัจึงนําไปทดลองใชกับผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา ซ่ึงไมไดอยูในกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาหาคา
อํานาจจําแนกเปนรายขอโดยวิธีหาคาสหสัมพันธแบบเพยีรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดยคัดเลือกขอท่ีมีคา
อํานาจจําแนก .20 ข้ึนไป  ซ่ึงแบบสอบถามฉบับนี้มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .27 - .83   

3.4.2 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีของ Cronbach (1974: 
202) ท่ีเรียกวา “สัมประสิทธ์ิอัลฟา” โดยกําหนดคาความเช่ือม่ันที่ระดับ 0.75 ข้ึนไป ซ่ึง
แบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .97 

3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณแบบเพ่ือ
เก็บขอมูลตอไป 
 
3.5     การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้
  3.5.1 ทําหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ถึงโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยาเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5.2 ทําหนังสือของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ถึงผูปกครองของนักเรียนท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง  ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

3.5.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือจากโรงเรียนกญุแจคริสเตียนวิทยา  ท่ีขอความ 
รวมมือผูปกครองในการตอบแบบสอบถาม  มอบใหนกัเรียนท่ีมีผูปกครองเปนกลุมตัวอยางและให
นักเรียนมอบใหผูปกครองตอบแบบสอบถาม  และรวบรวมสงคืนผูวิจยัภายใน 1 สัปดาห 

3.5.4 ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรับคืน  แลวคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณซ่ึงมี
จํานวน 262 ชุด (คิดเปนรอยละ 97.8) เพื่อใชดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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3.6     การวิเคราะหขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดาํเนินการดังนี ้

3.6.1 ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 
3.6.2 นําแบบสอบถามซ่ึงจําแนกตามขอ 3.6.1 มาตรวจใหคะแนนเปนรายขอ  โดยใช

คาเฉล่ียรายขอของคะแนนเปนตัวช้ีวัดระดบัความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงกําหนด
เกณฑการวเิคราะหตามวิธีของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23-24) ดังตาราง
ท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  แสดงเกณฑการใหคะแนนตามระดับความพึงพอใจ 
 

ระดับความพงึพอใจ ให    5   คะแนนท่ีให 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด 5   คะแนน 

ความพึงพอใจมาก 4   คะแนน 

ความพึงพอใจปานกลาง 3   คะแนน 

ความพึงพอใจนอย 2   คะแนน 

ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1   คะแนน 

 
3.6.3 นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหา

คาสถิติตามจุดมุงหมาย  และสมมติฐานท่ีตัง้ไว 
3.6.3.1 การวิเคราะหขอมูล 
3.6.3.2 หาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย  (    ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
3.6.3.3 ทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ

บริหารของโรงเรียน โดยใชทดสอบคาที ( t-test )  
3.6.4 การแปลความหมายของคาเฉล่ียความพึงพอใจกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ 

ดังตารางท่ี 4 
 
 
 

X 
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ตารางท่ี 4  แสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียความพึงพอใจ 
 

คาเฉล่ียระหวาง ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนฯ 

1.00 – 1.49     มีความพึงพอใจอยูในระดบันอยท่ีสุด 

1.50 – 2.49     มีความพึงพอใจอยูในระดบันอย 

2.50 – 3.49     มีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง 

3.50 – 4.49     มีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก 

4.50 – 5.00     มีความพึงพอใจอยูในระดบัมากท่ีสุด 

           
3.7    สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยเลือกเฉพาะ
วิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองกับสมมติฐาน  ดังนี ้

3.7.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน 
กุญแจคริสเตียนวิทยา เปนรายขอ และรายดาน ใชสถิติหาคาเฉล่ีย (    )  และความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน( S.D. )  

3.7.1.1 คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541 , หนา  35)  
3.7.1.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541,     

หนา  65) 
3.7.2 การทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของ 

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของผูปกครองนักเรียน  
สถิติท่ีใช t- test  

3.7.3 การทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของ 
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จําแนกตามอาชีพท่ีแตกตางกันของผูปกครอง สถิติท่ีใช t-test 
    
 

 
 
 

X 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 46 -   

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

การวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียน 
กุญแจคริสเตียนวิทยา  เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยครอบคลุมการบริหารโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการ
บริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3  ตอนตามลําดับดังนี ้
 ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา 
จาํแนกตาม ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียนและ อาชีพของผูปกครองนักเรียน 

 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารของโรงเรียน      กุญแจคริส
เตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา ในดาน วิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ   ดานการ
บริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป  โดยรวมจําแนกเปน คาเฉล่ีย และความเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยรวมและรายดาน ของความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา   
ระดับ  

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาในดาน วิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ   ดานการ
บริหารงานบุคคล   
และดานการบริหารงานท่ัวไป  รายดานและโดยรวมทุกดาน  จําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูปกครองจัดการศึกษานักเรียน และอาชีพของผูปกครองนักเรียนดังนี ้

3.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน คือ  

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยาระดับประถมศึกษา  จําแนกเปนรายดานและโดยรวม 

3.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพตางกัน คืออาชพีรับ 

ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ อาชพีอิสระ  ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนกญุแจคริสเตียน
วิทยาระดับประถมศึกษา  จําแนกเปนรายดานและโดยรวม 
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ระดับการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูปกครองนักเรียน ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหไวใน ตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5   แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาและ    
         อาชีพ ของผูปกครองนักเรียน 

 
ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
หรือสูงกวาปริญญาตรี 

รวม 

รับราชการหรือ

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
62 (23.6%) 53 (20.2%) 115 (43.9%) 

อาชีพอิสระ 100 (38.2%) 47 (17.9%) 147 (56.1%) 

รวม 162 (61.8%) 100 (38.2%) 262 (100%) 

 

จากตารางท่ี 5   สถานภาพของผูปกครองนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา
สวนมากมีระดับการศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.8 และสถานภาพของ
ผูปกครองนักเรียนจําแนกตามอาชีพพบวาสวนมากประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 56.1 

 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
ระดับประถมศึกษา ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ   
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไปซึ่งแสดงผลการวิเคราะหไวในตาราง       
ท่ี 6 - 10 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ 
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ตารางท่ี 6    แสดง คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูปกครอง 
           นักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

n = 262 
ความพึงพอใจในการจดัการศึกษา 

  S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 
ลําดับท่ี 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 
4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

3.82 
3.59 
3.88 
3.82 

0.76 
0.87 
0.79 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
4 
1 
3 

เฉล่ียรวม 3.78 0.81        มาก 

 
จากตารางท่ี 6    ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน

กุญแจคริสเตียนวิทยาระดับประถมศึกษา  เฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (     = 3.78  )  
 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอโดยมี
ความพึงพอใจลําดับสูงสุดคือ ดานการบริหารงานบุคคล (     = 3.88) รองลงมาตามลําดับคือ ดาน
การบริหารงานวิชาการ (     = 3.82) และดานการบริหารงานท่ัวไป (     = 3.82)  สวนดานท่ีมีความ
พึงพอใจลําดับสุดทาย คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ (     = 3.59) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X   

X 

X 
X X 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 49 -   

ตารางท่ี 7   แสดงระดับ ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน   
                   กุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานวชิาการ 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  

 ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานวิชาการ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

1 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาภาษาไทยได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

3.87 0.67 มาก 7 

2 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

3.88 0.83 มาก 6 

3 การเสริมทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษ
โดยนักเรียนมีผูสอนเปนเจาของภาษา ( ชาว
ยุโรป 

4.01 0.87 มาก 2 

4 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

3.93 0.68 มาก 4 

5 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

3.77 0.78 มาก 10 

6 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

3.67 0.88 มาก 13 

7 ฝายวิชาการของโรงเรียนจัดหลักสูตรของ
สถานศึกษาไดสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน 

3.67 0.76 มาก 12 

8 โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในหองเรียนเพ่ือ
พัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

3.81 0.73 มาก 9 

9 โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณและเอกสารการ
เรียนเพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนได
อยางเหมาะสม 

3.82 0.77 มาก 8 
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ตารางท่ี 7    (ตอ)  แสดงระดับ ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ 
  โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานวิชาการ 
 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานวิชาการ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

10 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

3.73 0.78 มาก 11 

11 โรงเรียนจัดและใหบริการหองสมุดของ
โรงเรียนเพื่อพฒันาการบริหารของโรงเรียน
ไดอยางเหมาะสม 

3.92 0.73 มาก 5 

12 โรงเรียนจัดหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
เพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

3.62 0.81 มาก 14 

13 โรงเรียนนําภมิูปญญาทองถิ่นมาประยกุตเพื่อ
พัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

3.47 0.88 ปานกลาง 15 

14 โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน  2 คร้ัง : ภาคเรียนไดอยางเหมาะสม 

4.13 0.65 มาก 1 

15 โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.99 0.64 มาก 3 

 

จากตารางท่ี 7   ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของ        โรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา  ระดับประถมศึกษา  ดานการบริหารงานวิชาการเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก                    
(     = 3.82 )   

เม่ือพิจารณารายขอ พบวาความพึงพอใจของผูปกครองลําดับสูงสุดไดแก  การประเมินผล
การเรียนของนักเรียน  2 คร้ังตอภาคเรียนไดอยางเหมาะสม (     = 4.13  )  สวนรองลงมาตามลําดับ
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คือ การเสริมทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยนักเรียนมีผูสอนเปนเจาของภาษา (ชาวยุโรป)   
(     = 4.01)  การจัดใหมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ(     = 3.99)    
โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรไดสอดคลองกับความตองการของนักเรียน(     = 3.93)    
โรงเรียนจัดและใหบริการหองสมุดของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม(     = 3.92)    สวนความพึงพอใจของผูปกครองลําดับสุดทายคือ  การนําภมิูปญญา
ทองถ่ินมาประยุกตเพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม(     = 3.47 )   
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ตารางท่ี 8    แสดงระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน   
                     กุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  

 ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

1 โรงเรียนจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนท่ีขาดทุนทรัพยไดอยางเหมาะสมกับ
ฐานะของผูปกครอง 

3.63 0.94 มาก 6 

2 โรงเรียนจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนท่ีขาดทุนทรัพย ไดอยางเพยีงพอ 

3.45 0.89 ปานกลาง 14 

3 โรงเรียนจัดงบประมาณในการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีไดอยางตอเนื่อง 

3.55 0.83 มาก 11 

4 โรงเรียนจัดงบประมาณในการกิจกรรมตางๆ 
อยางมีประสิทธิผล 

3.58 0.91 มาก 8 

5 โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บคาเลาเรียนและคา
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีความถูกตอง 

3.68 0.83 มาก 4 

6 โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บคาเลาเรียนและคา
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว 

3.75 0.86 มาก 2 

7 แผนกการเงินของโรงเรียนใหบริการดวย 
อัธยาศัยท่ีดแีละเปนกันเอง 

3.73 0.98 มาก 3 

8 
โรงเรียนจัดเกบ็คาเลาเรียนอยูในอัตราท่ี
เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพ
ในการจดัการศึกษา 

3.77 0.84 มาก 1 

9 

โรงเรียนจัดเกบ็คาบํารุงคอมพิวเตอรอยูใน
อัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร 

3.57 0.91 มาก 10 
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ตารางท่ี 8   (ตอ) แสดง ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ  
                    โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานงบประมาณ 

 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  

 ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

10 
โรงเรียนจัดเกบ็คาการสอนพิเศษอยูในอัตรา
ท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนพิเศษ 

3.62 0.85 มาก 7 

11 
โรงเรียนจัดเกบ็คากิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
อยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบั
ประสิทธิภาพของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

3.57 0.74 มาก 9 

12 
โรงเรียนจัดเกบ็คาบํารุงสระวายน้ําอยูใน
อัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวายน้ํา 

3.64 0.83 มาก 5 

13 
โรงเรียนจัดเกบ็คาอาหารกลางวันอยูในอัตรา
ท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับคุณคาทาง
โภชนาการ 

3.47 0.94 ปานกลาง 13 

14 
โรงเรียนจัดเกบ็คากิจกรรมดนตรีอยูในอัตรา
ท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนดนตรี 

3.34 0.86 ปานกลาง 15 

15 โรงเรียนจัดเกบ็คาหนังสือและสมุดอยูใน
อัตราท่ีเหมาะสม 

3.53 0.84 มาก 12 

 

จากตารางท่ี 8   ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา   ระดบัประถมศึกษา  ดานการบริหารงานงบประมาณเฉล่ียรวมอยูในระดับ
มาก (     = 3.59 ) 
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เม่ือพิจารณารายขอ พบวาความพึงพอใจของผูปกครองลําดับสูงสุด  ไดแก  การจดัเกบ็คา
เลาเรียนโดยเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (     = 3.77 )  สวนรองลงมาตามลําดับ
คือ มีระบบการจัดเก็บคาเลาเรียนและคากิจกรรมตางๆท่ีมีความสะดวก(     = 3.75 )    การใหบริการ
ดวยอัธยาศัยท่ีดีและเปนกันเอง(     = 3.73 )     การจัดเก็บคาเลาเรียนและคากิจกรรมตางๆ ท่ีมีความ
ถูกตอง(     = 3.68)     การจัดเก็บคาบํารุงสระวายน้ําอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวายน้ํา(     = 3.64 )    สวนความพึงพอใจของผูปกครองลําดับ
สุดทายคือ  การจัดเก็บคากจิกรรมดนตรีโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ดนตรี (     = 3.34 ) 
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ตารางท่ี 9    แสดง ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ  
                     โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานบุคคล 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานบุคคล  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

1 ครูผูสอนมีความแมนยําในเนื้อหาท่ีสอน 3.90 0.77 มาก 7 

2 
ครูผูสอนมีการปรับปรุงเนื้อหาท่ีสอนให

ทันสมัย เหมาะกับสภาวะปจจุบัน 
3.90 0.77 มาก 7 

3 
ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับวิชาท่ี

สอน 
3.83 0.77 มาก 11 

4 
ครูผูสอนใหความชวยเหลือดานการ

บริหารงานวิชาการแกนกัเรียนท่ีเรียนชา 
3.73 0.83 มาก 14 

5 
ครูผูสอนใหการสงเสริมดานการบริหารงาน

วิชาการแกนักเรียนท่ีเรียนด ี
3.93 0.79 มาก 5 

6 ครูประจําช้ันรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล 4.01 0.86 มาก 3 

7 
ครูประจําช้ันใหความชวยเหลือนักเรียนได

อยางเหมาะสม 
4.02 0.82 มาก 1 

8 
ครูประจําช้ันทําการบันทึกสมุดประจําตัว
นักเรียนไดอยางละเอียด 

3.92 0.85 มาก 6 

9 
ครูในโรงเรียนใหความสนิทสนมเปนกันเอง
กับนักเรียน 

3.95 0.81 มาก 4 

10 
ครูฝายปกครองตัดสินปญหาของผูเรียนดวย
ความเปนธรรม 

3.85 0.72 มาก 10 

11 
ครูปฏิบัติตนอยูในทํานองคลองธรรมของ
สังคม 

3.89 0.73 มาก 9 

12 
ครูมีความต้ังใจในการสอนและความเอาใจ
ใส ในการที่จะใหนักเรียนเขาใจจุดมุงหมาย
ของการเรียน 

4.01 0.78 มาก 2 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) แสดง ระดบัความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ  
                  โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานบุคคล 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานบุคคล  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

13 
ครูมีวิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกดิความรัก
ในวิชาท่ีเรียน 

3.83 0.90 มาก 12 

14 
ครูมีการใชจายเงินทองไดอยางเหมาะสมกับ
ฐานะ 

3.69 0.90 มาก 15 

15 
ครูยินดีนําการวิพากษวจิารณไปพิจารณา
ปรับปรุงตนเอง 

3.77 0.76 มาก 13 

 
เฉล่ียรวม 3.88 0.79 มาก  

 

จากตารางท่ี 9    ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา   ระดบัประถมศึกษา  ดานการบริหารงานบุคคลเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก      
(     = 3.88 ) 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวาความพึงพอใจของผูปกครองลําดับสูงสุดไดแก  การท่ีครูประจํา
ช้ันใหความชวยเหลือนักเรียนไดอยางเหมาะสม   (      = 4.02  )  สวนรองลงมาตามลําดับคือ  ครูมี
ความต้ังใจในการสอนและความเอาใจใสในการที่จะใหนักเรียนเขาใจจุดมุงหมายของการเรียน       
(     = 4.01 )   ครูประจําช้ันรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล(     = 4.01 )  ครูในโรงเรียนใหความสนิท
สนมเปนกันเองกับนักเรียน(     = 3.95)  ครูผูสอนใหการสงเสริมดานการบริหารงานวิชาการแก
นักเรียนท่ีเรียนด(ี     = 3.93)   สวนความพงึพอใจของผูปกครองลําดับสุดทายคือ  การใชจายเงิน
ทองของครูไดอยางเหมาะสมกับฐานะ (      = 3.69  )   
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ตารางท่ี 10   แสดง ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ  
                     โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานท่ัวไป 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานท่ัวไป  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

1 
โรงเรียนจัดความสัมพันธระหวางการจัด

กิจกรรมนกัเรียนกับเวลาเรียนของนักเรียนได

อยางเหมาะสม 
3.91 0.72 มาก 6 

2 
โรงเรียนมีการยกยองใหกําลังใจและประกาศ

เกียรติคุณของนักเรียนท่ีเรียนด ี ประพฤติดี 
4.23 0.67 มาก 1 

3 
โรงเรียนมีการติดตอประสานงาน แจงขอมูล
ขาวสารใหแกผูปกครองนักเรียนอยาง

สมํ่าเสมอ 
4.06 0.78 มาก 3 

4 
โรงเรียนมีปฏิทินการศึกษาประจําปของ

โรงเรียนมีการวางแผนไดเหมาะสม 
3.92 0.84 มาก 5 

5 
โรงเรียนมีการฝกอบรมนักเรียน ใหเปนผูมี
ระเบียบวินยั 

3.89 0.82 มาก 8 

6 
โรงเรียนมีการฝกอบรมนักเรียนใหมีความ

รับผิดชอบ 
3.82 0.78 มาก 9 

7 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแมของโรงเรียน

มีความเหมาะสม 
4.07 0.70 มาก 2 

8 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันครูของโรงเรียน
มีความเหมาะสม 

3.91 0.74 มาก 7 

9 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม สงเสริม
ประชาธิปไตยใหแกนกัเรียน อยางมี
ประสิทธิผล 

3.77 0.80 มาก 11 

10 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันกีฬาสีของ
โรงเรียนมีความเหมาะสม 

3.82 0.80 มาก 10 

X   

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 58 -   

ตารางท่ี 10  (ตอ) แสดงระดบัความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ  
                    โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ดานการบริหารงานท่ัวไป 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  

 ในระดับประถมศึกษา n = 262 

ขอ ดานการบริหารงานท่ัวไป  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

11 
โรงเรียนมีการจัดบริเวณสนามเด็กเลนใหมี
ความปลอดภยัเพียงพอ 

3.37 0.98 ปานกลาง 15 

12 
โรงเรียนมีการจัดบริการอาหารกลางวัน
ใหแกนกัเรียนท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ี
เหมาะสม 

3.53 0.92 มาก 13 

13 
โรงเรียนมีการจัดบริการตรวจสุขภาพให
นักเรียน อยางสมํ่าเสมอ 

3.68 0.82 มาก 12 

14 
โรงเรียนมีการจัดบริการหองน้ําสําหรับ
นักเรียนอยางเพียงพอ 

3.38 1.00 ปานกลาง 14 

15 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรนณรงคตานภยั
บุหร่ีรวมกับสถาบันอ่ืนๆ ในทองถ่ินไดอยาง
มีประสิทธิผล 

3.94 0.76 มาก 4 

 เฉล่ียรวม 3.82 0.81 มาก  

 
จากตารางท่ี 10    ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของ 

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา   ระดับประถมศึกษา  ดานการบริหารงานท่ัวไปเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับมาก     (    = 3.82 ) 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวาความพึงพอใจของผูปกครองลําดับสูงสุดไดแก  การยกยองให
กําลังใจและประกาศเกยีรติคุณของนักเรียนท่ีเรียนด ี ประพฤติดี (     = 4.23 ) สวนรองลงมา
ตามลําดับคือ  การจัดกจิกรรมวันแมของโรงเรียน(     = 4.07 )    การติดตอประสานงานแจงขอมูล
ขาวสารใหแกผูปกครองนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ(     = 4.06 )   โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมรนณรงค
ตานภยับุหร่ีรวมกับสถาบันอ่ืนๆ ในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล(     = 3.94 )   โรงเรียนมีปฏิทิน
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การศึกษาประจําปของโรงเรียนมีการวางแผนไดเหมาะสม(     = 3.92 )   สวนความพึงพอใจของ
ผูปกครองลําดับสุดทายคือ  การจัดบริเวณสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัยเพียงพอ (     = 3.37 ) 
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ตอการจัดการการศกึษาของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาในดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ   
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป  รายดานและโดยรวมทุกดาน  จําแนก
ตามระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน และอาชีพของผูปกครองนักเรียน 
 

ตารางท่ี 11   แสดงการ เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน   

ระดับตํ่ากวา 
ปริญญาตรี 

 
n = 162 

ระดับปริญญา

ตรี             
และสูงกวา   
ปริญญาตรี 

n = 100 

 
ความพึงพอใจ 

 

 S.D.  S.D. 

t p 

ดานการบริหารงาน

วิชาการ 
3.89 0.75 3.70 0.78 1.962 * 0.049 

ดานการบริหารงาน

งบประมาณ 
3.63 0.88 3.53 0.85 0.905 0.382 

ดานการบริหารงาน

บุคคล 
3.93 0.81 3.80 0.76 1.292 0.197 

ดานการบริหารงาน

ท่ัวไป 
3.87 0.82 3.74 0.78 1.270 0.206 

เฉล่ียรวม 3.83 0.82 3.69 0.79 1.357 0.179 

*p ≤ .05 

 
จากตาราง ท่ี 11     ผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กับ ผูปกครอง

ท่ีมีระดัการศีกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา  ระดับประถมศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานการบริหารงานงบประมาณ   ดานการบริหารงาน
บุคคล  และดานการบริหารงานทั่วไป  ไมแตกตางกัน  สวนในดานการบริหารงานวิชาการมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

ตารางท่ี 12   แสดงการ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ระดับประถมศึกษา  จําแนกตามอาชีพของผูปกครองนักเรียน  

รับราชการหรือ

พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ 
n = 115 

 
อาชีพอิสระ 

 
n = 147 

 
ความพึงพอใจ 

 
 S.D.  S.D. 

t P 

ดานการบริหารงาน

วิชาการ 
3.74 0.74 3.87 0.78 1.369 0.176 

ดานการบริหารงาน

งบประมาณ 
3.48 0.85 3.68 0.87 1.865 0.063 

ดานการบริหารงาน

บุคคล 
3.78 0.77 3.96 0.80 1.837 0.068 

ดานการบริหารงาน

ท่ัวไป 
3.75 0.79 3.87 0.82 1.195 0.242 

เฉล่ียรวม 3.69 0.79 3.85 0.82 1.567 0.121 

*p ≤ .05 
 

จากตารางท่ี 12    ผูปกครองนักเรียนท่ีประกอบ อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และ อาชีพอิสระ  มีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยาระดับ
ประถมศึกษา  โดยเฉล่ียรวมและรายดาน คือ  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงาน
งบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 13   เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการการศกึษาของ 
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ระดับประถมศึกษา  จําแนกตามอาชีพ และระดับ
การศึกษาของผูปกครองนักเรียน 

ระดับตํ่ากวา

ปริญญาตรี 
 

+ 
รับราชการหรือ

พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ 
n = 62 

ระดับตํ่ากวา

ปริญญาตรี 
 

+ 
อาชีพอิสระ 

 
 

n = 100 

ระดับปริญญาตรี   
และสูงกวา

ปริญญาตรี 
+ 

รับราชการหรือ

พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ 
n = 53 

ระดับปริญญาตรี   
และสูงกวา

ปริญญาตรี 
+ 

อาชีพอิสระ 
 
 

n = 47 

 
ความพึงพอใจ 

 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดานการบริหารงาน

วิชาการ 
3.76 0.72 3.96 0.76 3.72 0.77 3.69 0.78 

ดานการบริหารงาน

งบประมาณ 
3.51 0.83 3.70 0.90 3.45 0.88 3.63 0.80 

ดานการบริหารงานบุคคล 3.83 0.79 4.00 0.81 3.72 0.74 3.89 0.78 

ดานการบริหารงานท่ัวไป 3.80 0.79 3.92 0.83 3.70 0.78 3.78 0.78 

เฉล่ียรวม 3.73 0.78 3.90 0.83 3.65 0.79 3.75 0.78 

 
จากตารางท่ี 13   กลุมผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด ไดแก กลุมท่ีมีระดับ

การศึกษาระดบัตํ่ากวาปริญญาตรีและประกอบอาชีพอิสระ    รองลงมาตามลําดับ คือ กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีและประกอบอาชีพอิสระ    กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ    สวนกลุมท่ีมีระดบั
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีและประกอบ อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
มีความพึงพอใจลําดับสุดทาย   

 
 

X   X   X   X   
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภปิราย  และขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียน          
กุญแจคริสเตียนวิทยา  เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยครอบคลุมสาระการบริหารจัดการในระดบั
ประถมศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการ
บริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป  โดยมีข้ันตอนการวิจัยสรุปไดดังนี ้
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน       
กุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา ใน  4  ดาน คือดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการ
บริหารงานงบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป   

2.   เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา  ระดับประถมศึกษา  จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง และอาชีพ
ของผูปกครอง 

 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วิทยาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา 2549 จํานวน 881 คน                      

2.   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วิทยาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ป  การศึกษา 2549 จํานวน 268  คน      
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลมีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามจํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 
100.00 ของแบบสอบถามท้ังหมด  เปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 
97.76 ของแบบสอบถามท้ังหมด   
                
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสภาพท่ัวไปของผูปกครองนักเรียน ประกอบดวยระดับ 
การศึกษาและอาชีพของผูปกครองนักเรียน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การศึกษาโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา  ระดับประถมศึกษา ใน  4  ดาน คือ  ดานการบริหารงาน
วิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารงานท่ัวไป   

แบบสอบถามมีจํานวน 60 ขอ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับคือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยจัดทํารางแบบสอบถามและเสนอตอประธานและ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบและแกไข  และนําแบบสอบถามท่ีแกไขให
ผูเช่ียวชาญตรวจพจิารณาแลวนําไปหาคาความเช่ือม่ันโดยใชผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกุญแจคริส

เตียนวิทยาทีไ่มใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  และนําแบบสอบถามมาหาคาอํานาจจําแนกเปนราย
ขอโดยวิธีหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ซ่ึงแบบสอบถามฉบับนี้มีคาอํานาจจาํแนกระหวาง 
.27 - .83  และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .97 แลวจึงนําไปใชเก็บขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจยัดําเนนิการสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง  โดยมีหนังสือในนามโรงเรียนกุญแจคริสเตียนถึงผูปกครองนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในรูปแบบของ  คารอยละ  คาเฉล่ีย (     )  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  และเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียใช  t-test  แลวนําเสนอผลเปนตารางประกอบคําบรรยายและความเรียง 
 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้  สามารถสรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยไดดังนี ้
5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

1)  ผูปกครองนักเรียนมีระดบัการศึกษาอยูในระดบัตํ่ากวาปริญญาตรี จาํนวน  162  
คน  คิดเปนรอยละ 61.8      และมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน  100  คน  คิดเปนรอยละ 38.2   

2)  ผูปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  147  คน  คิดเปน    รอยละ 
56.1    และประกอบอาชีพอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ จํานวน  115  คน  คิดเปนรอย
ละ 43.9   

X   
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5.1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนกญุแจคริส
เตียนวิทยา  ระดับประถมศึกษา  โดยรวม  รายดาน และเปนรายขอ หาคาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดบั และลําดับแลวนําคาเฉล่ียท่ีไดไปเปรียบเทียบเกณฑคาเฉล่ียท่ีกําหนด ซ่ึงมี 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 1)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการการศึกษาของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา  ระดับประถมศึกษา ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการ
บริหารงานงบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก            โดยมีคาเฉลี่ย  3.78     และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานการบริหารงานบุคคล
อยูในลําดับสูงท่ีสุด รองลงมาตามลําดับคือ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงาน
ท่ัวไป  สวนดานท่ีมีความพงึพอใจลําดับสุดทายคือ ดานการบริหารงานงบประมาณ 

 2)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ในดานการบริหารงานวิชาการเฉล่ีย
รวมอยูในระดบัมากโดยมีคาเฉล่ีย 3.82  เม่ือพิจารณารายขอ พบวาผูปกครองมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากทุกขอยกเวนการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยกุตเพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนได
อยางเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง  ขอท่ีผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในลําดับสูง
ท่ีสุดไดแกการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 2 คร้ังตอภาคเรียนไดอยางเหมาะสมโดยมีคาเฉล่ีย  
4.13  สวนรองลงมาตามลําดับคือ การเสริมทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยนักเรียนมีผูสอน
เปนเจาของภาษา (ชาวยุโรป)โดยมีคาเฉล่ีย 4.01  การจัดใหมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีคาเฉล่ีย 3.99  การจัดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรไดสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียนโดยมีคาเฉล่ีย 3.93  โรงเรียนจัดและใหบริการหองสมุดของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยางเหมาะสมโดยมีคาเฉล่ีย  3.92  สวนความพึงพอใจของ
ผูปกครองลําดับสุดทายคือการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตเพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียน
ไดอยางเหมาะสมโดยมีคาเฉล่ีย 3.47   

 3) ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ในดานการบริหารงานงบประมาณเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย 3.59  เม่ือพิจารณารายขอ พบวาผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
เปนสวนมาก  ยกเวนการจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับนกัเรียนท่ีขาดทุนทรัพยไดอยางเพียงพอ 

การจัดเก็บคาอาหารกลางวนัอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัคุณคาทางโภชนาการ 

และการจดัเกบ็คากิจกรรมดนตรีอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนดนตรี ซ่ึงท้ัง 3 ขอผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  ขอท่ีผูปกครองมี
ความพึงพอใจอยูในลําดับสูงท่ีสุดไดแก  การจัดเก็บคาเลาเรียนโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย 3.77    สวนรองลงมาตามลําดับคือ การมีระบบการจดัเก็บคาเลาเรียน
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และคากิจกรรมตางๆท่ีมีความสะดวกโดยมีคาเฉล่ีย 3.75    การใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดีและเปน
กันเองโดยมีคาเฉล่ีย 3.73   การจัดเก็บคาเลาเรียนและคากจิกรรมตางๆ ท่ีมีความถูกตองโดยมี
คาเฉล่ีย 3.68   การจัดเก็บคาบํารุงสระวายน้ําอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวายน้ําโดยมีคาเฉล่ีย  3.64    สวนความพึงพอใจของผูปกครอง
ลําดับสุดทายคือ การจดัเก็บคากิจกรรมดนตรีโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ดนตรีโดยมีคาเฉล่ีย  3.34 

 4)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ในดานการบริหารงานบุคคลเฉล่ีย
รวมอยูในระดบัมากโดยมีคาเฉล่ีย  3.88     เม่ือพิจารณารายขอ พบวาผูปกครองมีความพึงพอใจอยู
ในระดบัมากทุกขอ  ขอท่ีผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในลําดับสูงท่ีสุดไดแก  การท่ีครูประจําช้ัน
ใหความชวยเหลือนักเรียนไดอยางเหมาะสมโดยมีคาเฉล่ีย  4.02   สวนรองลงมาตามลําดับคือ ครูมี
ความต้ังใจในการสอนและความเอาใจใสในการที่จะใหนักเรียนเขาใจจุดมุงหมายของการเรียนโดย
มีคาเฉล่ีย  4.01   ครูประจําช้ันรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคลโดยมีคาเฉล่ีย  4.01  ครูในโรงเรียนให
ความสนิทสนมเปนกันเองกบันักเรียนโดยมีคาเฉล่ีย 3.95  ครูผูสอนใหการสงเสริมดานการ
บริหารงานวิชาการแกนกัเรียนท่ีเรียนดีโดยมีคาเฉล่ีย 3.93   สวนความพงึพอใจของผูปกครองลําดับ
สุดทายคือการใชจายเงินทองของครูไดอยางเหมาะสมกับฐานะเปนลําดบัสุดทายโดยมีคาเฉล่ีย 3.69  
  5)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ในดานการบริหารงานท่ัวไปเฉล่ียรวมอยู
ในระดบัมากโดยมีคาเฉล่ีย  3.82     เม่ือพิจารณารายขอพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากเปนสวนมาก  ยกเวนการจัดบริเวณสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัยเพียงพอ และการจัดบริการ
หองน้ําสําหรับนักเรียนอยางเพียงพอ ซ่ึงท้ัง 2 ขอผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง  
ขอท่ีผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในลําดับสูงท่ีสุดไดแก การยกยองใหกําลังใจและประกาศเกยีรติ
คุณของนักเรียนท่ีเรียนด ี ประพฤติดีโดยมีคาเฉล่ีย  4.23 สวนรองลงมาตามลําดับคือ  การจัด
กิจกรรมวนัแมของโรงเรียนโดยมีคาเฉล่ีย  4.07    การติดตอประสานงานแจงขอมูลขาวสารใหแก
ผูปกครองนักเรียนอยางสมํ่าเสมอโดยมีคาเฉล่ีย  4.06 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมรนณรงคตานภัย
บุหร่ีรวมกับสถาบันอ่ืนๆ ในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผลโดยมีคาเฉล่ีย  3.94   โรงเรียนมีปฏิทิน
การศึกษาประจําปของโรงเรียนมีการวางแผนไดเหมาะสมโดยมีคาเฉล่ีย  3.92   สวนความพึงพอใจ
ของผูปกครองลําดับสุดทายคือการจัดบริเวณสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัยเพียงพอโดยมี
คาเฉล่ีย  3.37 
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5.1.3  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจดัการการศึกษาของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา 

1)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน

คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี  มีความพึงพอใจตอการ
บริหารของโรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน    และในดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการ
บริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป  ไมแตกตางกัน    สวนในดานการบริหารงาน
วิชาการมีความแตกตางกัน   โดยผูปกครองนักเรียน ท่ีมีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  มี
ความพึงพอใจในระดับท่ีสูงกวา 

2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพตางกัน คือ

อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ อาชพีอิสระ  มีความพึงพอใจตอการบริหารของ
โรงเรียน โดยรวมและในแตละดาน คือ  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงาน
งบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป ไมแตกตางกนั    

3)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียน
โดยรวม  ไดดงันี้   กลุมผูปกครองนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจลําดับสูงท่ีสุด ไดแก กลุมท่ีมีระดับ

การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและประกอบอาชีพอิสระ โดยมีคาเฉล่ีย  3.90      รองลงมา

ตามลําดับ คือ กลุมท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีและประกอบ

อาชีพอิสระโดยมีคาเฉล่ีย  3.75       กลุมท่ีมีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและประกอบ

อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคาเฉล่ีย  3.73      สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีและประกอบ อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ความพึงพอใจลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉล่ีย  3.65    
 

5.2  อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยาระดับประถมศึกษา  มีประเด็นท่ีเหน็สมควรนํามาอภิปรายดังนี ้

5.2.1  ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาระดับประถมศึกษา   โดยรวมอยูในระดบัมาก ท่ีผลปรากฏออกมาใน
ลักษณะเชนนี ้ นาจะมีสาเหตุมาจากในชวงป 2541-2546 โรงเรียนไดมีแผนการพัฒนาการจดั
การศึกษาในทุกดาน เร่ิมต้ังแตไดมีการกําหนดวิสัยทัศนท่ีมุงม่ันพัฒนาการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม  มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา และดําเนินการตามแผนครบเวลา 1 ป จากนัน้ดําเนนิการประเมินตนเอง พบวาโรงเรียน
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ไดพัฒนาคณุภาพในทุกดาน จึงประกาศประกันคุณภาพการศึกษา และขอรับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการ ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญจากภายนอกโดยไดรับการแตงต้ังจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตลอดระยะเวลา 4 วนั มี
มติเปนเอกฉันทใหโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  ผานเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จากนัน้ทางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา ก็ไดประกาศรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วทิยา   โรงเรียนจึงมีความมั่นใจยิ่งข้ึนวาได ดําเนนิการพัฒนาอยางถูกตองแลว จงึไดดําเนินการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี ้ ในดานท่ีเกีย่วของกบัผูปกครอง โรงเรียนไดจดัทําจุลสาร และ
วารสาร เพื่อแจงถึงกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจะดําเนนิการในแตละเดือน  และในโอกาสพิเศษตางๆ 
รวมท้ังแจงถึงผลงานตางๆ ท่ีโรงเรียนไดดําเนินการแลวใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง รวมท้ังจดั
ใหผูปกครองไดพบกับอาจารยประจําช้ัน และอาจารยสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง ในภาคเรียนท่ี 1 และ
ในวนัประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนท่ี 2 เพื่อใหผูปกครองไดรับทราบถึงผลการเรียนของ
นักเรียน ทราบถึงพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนท่ีอยูในโรงเรียน เพื่อท่ีจะชวยกนัติดตามและดูแล
นักเรียนอยางใกลชิด ทําใหผูปกครองนักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับวิษณุ  
เกิดในหลา (2547, หนา 86) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ตอนตน
ท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนทัพยาพิทยา พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนทัพยาพิทยา โดยรวมและรายดานอยูในระดบั
มากทุกดาน และสอดคลองกับเบญญาภา  จึงนิพนัธพงศ (2546, หนา 82) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษาจังหวดัชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจงัหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และ
สอดคลองกับจําเรียง  ถาวรสิน (2544, หนา 67) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมี
ตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เนื่องจากโรงเรียนไดจัดทําแผนพฒันาการจัดการศึกษา เร่ิมจาก
การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน การกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจน การจดัทําแผนกลยทุธในการพัฒนา
คุณภาพการจดัการศึกษา และเปนโรงเรียนท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงทําให
ผูปกครองพึงพอใจตอการมีสวนรวมและตอการบริหารของโรงเรียน 
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 เม่ือพิจารณารายดานพบวาผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจดักาการศึกษาของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา  อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคา
คะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการ
บริหารงานท่ัวไป  และดานการบริหารงานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล    จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอ
การจัดกาการศึกษาของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา ระดับประถมศึกษา ในดานการบริหารงาน
บุคคลสูงกวาดานอ่ืน  ท่ีเปนเชนนี้นาจะมีเหตุผลมาจากการเอาใจใสดแูลโดยครูทุกทานท้ังในการ
สงเสริมทักษะดานการบริหารงานวิชาการและมีการติดตออยางสมํ่าเสมอกับผูปกครองใหทราบ 
แนวปฏิบัตใินการอบรมดูแลนักเรียน ในดานการมาเรียน  และดานความประพฤติของนักเรียนขณะ
อยูในโรงเรียน  ประกอบกับความเอาใจใสและการใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ อีกท้ังครูมี
บุคลิกภาพท่ีนาเคารพ มีความสุภาพและเปนกันเอง นอกจากนี้โรงเรียนยังไดมีการสนับสนุนใหครู
ไดรับการพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม ครูมีการเตรียมแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนและมีการนําผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการตดิตอและประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางตอเนือ่ง
และสมํ่าเสมอซ่ึงจะตองเกีย่วของ และใกลชิดกับนักเรียนและผูปกครองโดยตรง ทําใหผูปกครอง
ไดรับทราบความเคล่ือนไหวเร่ืองดังกลาวเปนอยางดี  ซ่ึงทําใหผูปกครองมกีารประสานงานรวมกับ
บุคลากรครูมากข้ึน จึงทําใหรูสึกวาโรงเรียนจัดการศึกษาในดานการบริหารงานบุคคลนาพอใจ
มากกวาดานอ่ืนๆ  สอดคลองกับสายชล  หมวกเหล็ก (2545, หนา 81) ไดศึกษาความพงึพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอการบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวดัสระบุรี พบวาปจจยั
ท่ีมีตอความพงึพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จังหวดัสระบุรี ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ดานบุคลากรครู  และสอดคลองกับวิศิษฏ วิเศษเธียรกุล (2541, หนา 
89) ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ระดับประถมศึกษา พบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษา
ดานการบริหารงานบุคคลเปนลําดับสูงสุด เนื่องจากครูมีความสําคัญตอการเรียนการสอน เปนผู
เตรียมแผนการเรียนการสอนและเปนผูถายทอดโดยตรง อีกท้ังความรูความสามารถในดานวิชาการ 
การมีคุณธรรม และความเอาใจใสตอนกัเรียนทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเปนท่ีนาพอใจของผูปกครองนักเรียน 

ดานการบริหารงานวิชาการ  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอ
การจัดกาการศึกษาของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา ระดับประถมศึกษา ในดานการบริหารงาน
วิชาการอยูในระดับมากและสูงเปนลําดับท่ีสอง ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตรใน
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การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหบรรลุหลักสูตรของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการมุงเนนใหนักเรียนมีความรูความสามารถ
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ อีกท้ังโรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนในดาน
การจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนใหผูเรียนคนควาหาความรูและแกปญหาดวยตนเอง มีการสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถและความถนัดของตนเองโดยการจดัหารแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา มี
การเชิญผูปกครองนักเรียนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนกัเรียน มีการจัดการ
เรียนซอมเสริมสําหรับนักเรียนท่ีเรียนชาและรายงานผลการเรียนใหผูปกครองรับทราบอยาง
สมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการจัดใหมีการประกนัคุณภาพการศึกษาและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงานดานวชิาการรวมกับผูปกครองนักเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนถือวาการบริหารงาน
วิชาการเปนงานหลักของโรงเรียนและเปนหนาท่ีหลักของครู ผูปกครอง ท่ีจําเปนตองให
ความสําคัญเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอง
กับจําเรียง  ถาวรสิน (2544, หนา 69) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
บริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา ดานการ
บริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับวศิิษฏ วิเศษเธียรกุล (2541, หนา 90) ไดศึกษา
ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี ระดับประถมศึกษา พบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังอยูในระดับมากตอการจัด
การศึกษาดานการบริหารงานวิชาการและสูงเปนลําดับท่ีสอง ท้ังนี้เพราะการบริหารงานวิชาการถือ
เปนหวัใจในการบริหารการศึกษาตามแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและใหยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูปกครอง
จึงคาดหวังใหโรงเรียนใหความสําคัญตอการบริหารงานวชิาการในระดบัมากโดยเฉพาะความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตร ใหมีการสนับสนุนใหนกัเรียนไดพัฒนาความสามารถตามความถนัด
ของตนเอง และมีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองรับทราบและมีสวนรวมในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

ดานการบริหารงานท่ัวไป  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอ
การจัดกาการศึกษาของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา ระดับประถมศึกษา ในดานการบริหารงาน
ท่ัวไปอยูในระดับมากและเปนลําดับท่ีสาม ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนไดมีการประชาสัมพันธให
ผูปกครองรับทราบเก่ียวกับกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีการจัดทําปฏิทินประจําป
ของโรงเรียน มีการจัดทําวารสารของโรงเรียนชวยใหผูปกครองสามารถวางแผนและจัดเวลาเขารวม
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กิจกรรมตางๆของโรงเรียน อีกทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ในทุกๆดานจงึทําใหมีฐานขอมูลท่ีมีความทันสมัยและสามารถวิเคราะหขอมูลสําหรับการ
พัฒนาการจดัการศึกษาไดอยางรวดเร็ว มีการสนับสนุนใหนกัเรียนทุกคนเขารวมกจิกรรมโดย
จัดเปนชุมนุมตางๆตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน มีการดแูลรักษาอาคารเรียนและระบบ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนรวมถึงเฝาระวังเกี่ยวกับความปลอดภยัท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน แตยงัคงประสบปญหาเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นท่ีไมมากนกัจงึมีความจํากดัในการจดั
สถานท่ีเพื่อใหนักเรียนไดเลนและพกัผอน โรงเรียนมีการสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
การจัดกจิกรรมพัฒนาการศึกษาพบวาผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดีโดยเฉพาะ
กิจกรรมวนัแม วันไหวครู และกิจกรรมวนัคริสมาสไดมีผูปกครองเปนจํานวนมากเขามารวมและ
สนับสนุนท้ังในดานอุปกรณและทุนทรัพยเนื่องจากเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุตรหลานของตน สอดคลองกับประเสริฐ  วิเศษกิจ (2542, หนา  85-86) ไดศึกษา
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) พบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนใน
ดานการบริหารงานท่ัวไปอยูในระดบัมาก  และสอดคลองกับวิศิษฏ วิเศษเธียรกุล (2541, หนา 89) 
ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ระดับประถมศึกษา พบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษา
ดานการบริหารงานท่ัวไปอยูในระดบัมาก  โดยคาดหวังใหโรงเรียนจดับริเวณสถานที่ใหมีความ
ปลอดภัย สะอาด และเพียงพอสําหรับนักเรียน ท้ังมีการนาํเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชในการ
บริหารและวเิคราะหและสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางครอบคลุมในทุกดาน อีกท้ังผูปกครอง
คาดหวังใหโรงเรียนมีการแจงขอมูลขาวสารใหรับทราบอยางสมํ่าเสมอเกี่ยวกับกจิกรรมตางๆของ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรมควบคูกับความรูทางดานวิชาการ 

ดานการบริหารงานงบประมาณ  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูปกครองมีความพึง
พอใจตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา ระดับประถมศึกษา ในดานการ
บริหารงานงบประมาณเปนลําดับสุดทายแตอยูในระดับมากเชนเดียวกบัดานอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากตอการจดัเก็บคาเลาเรียนอยูในอัตราท่ีเหมาะสม
โดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา การจัดเก็บคาเลาเรียนและคากิจกรรมตางๆ ท่ี
มีความสะดวกรวดเร็ว การใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดแีละเปนกันเอง การจัดเก็บคาเลาเรียนและคา
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีความถูกตอง ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนไดมีการประเมินประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาในแตละสาระการเรียนรูรวมถึงกจิกรรมการเรียนรู และการจดัการในดานโภชนาการ
สําหรับนักเรียน โดยเปรียบเทียบกับคาจดัเก็บในการจัดการเรียนการสอนจึงเปนการกระตุนให
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ผูรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของใหความสําคัญตอการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานท้ังในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทัง้โรงเรียนไดมีการนําเทคโนโลยีในการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
โดยเฉพาะในชวงตนปการศึกษาซ่ึงจะมีผูปกครองจํานวนมากมาชําระคาเลาเรียนของบุตรหลาน
ของตนใหสามารถใหบริการไดอยางถูกตองและเหมาะสม สวนขอท่ีผูปกครองมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางไดแกการจัดเก็บคาอาหารกลางวันอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับคุณคา
ทางโภชนาการ การจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีขาดทุนทรัพย ไดอยางเพยีงพอ และการ
จัดเก็บคากิจกรรมดนตรีอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนดนตรี ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีอุปสรรคในการจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะดานท้ังทางดานดนตรีและดานโภชนาการ สวนการจัดหาทุนการศึกษาสวนมากเปนทุนท่ี
ไดรับจากองคกรภายนอกซ่ึงทางโรงเรียนไดมีความพยายามในการตดิตอผานองคกรท้ังในและ
ตางประเทศแตไมสามารถทราบจํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนท่ีแนนอนจึงทําใหมีนักเรียน
จํานวนหนึ่งไมไดรับทุนการศึกษาตามท่ีหวังไว สอดคลองกับประเสริฐ  วิเศษกิจ (2542, หนา  85-
86) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) พบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารของ
โรงเรียนในดานการบริหารงบประมาณอยูในระดบัมาก  และสอดคลองกับสายชล  หมวกเหล็ก 
(2545, หนา 83) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสระบุรี พบวาปจจยัท่ีมีตอความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสระบุรี ท่ีเกี่ยวกับดานโภชนาการและดาน
คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา จัดเปนปจจยัในลําดับทายๆของผูปกครอง 

5.2.2   เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกนั คือ 
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี กับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือสูงกวาปริญญาตรี ตอการบริหารของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา โดยรวม และเปนรายดานดังนี้  

1)   ความพึงพอใจโดยรวม และในดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ของผูปกครองนักเรียน  ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี  กับผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือสูงกวาปริญญาตรี ไม
แตกตางกัน  ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา  โรงเรียนมีระบบการประชาสัมพันธไปยังผูปกครองอยาง
ท่ัวถึง การจัดใหมีปฐมนิเทศนักเรียนพรอมผูปกครองของนักเรียนทุกทานชวงเร่ิมปการศึกษาใหม
เพื่อช้ีแจงถึงการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู    ซ่ึงผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี  มีความเขาใจและความคาดหวังตอการบริหารของโรงเรียนไมสูงนัก จึงเหน็
วาส่ิงท่ีโรงเรียนทําอยูนัน้เปนท่ีนาพอใจ และมีความเหมาะสมดีแลว   สวนผูปกครองท่ีมีระดับ
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การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือสูงกวาปริญญาตรี ไดเหน็ถึงคุณภาพของการบริหารของ
โรงเรียนและมีความม่ันใจในการบริหารของโรงเรียนสําหรับบุตรหลานของตน   จึงทําให
ผูปกครองท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอการบริหารของ
โรงเรียนโดยรวมไปในทิศทางเดียวกับผูปกครองที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ซ่ึง
สอดคลองกับจําเรียง  ถาวรสิน (2544, หนา 70) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมี
ตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา จําแนก
ตามระดับการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ       แตไมสอดคลองกับประเสริฐ 
วิเศษกิจ(2542, หนา 87)  ซ่ึงพบวาผูปกครองนักเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร โดยรวม แตกตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  ในดานการบริหารงานงบประมาณผูปกครองนักเรียนท่ีมีการศึกษาตํ่า
กวาระดับปริญญาตรี   มีความเขาใจและประสบการณในการบริหารจดัการเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไม
มากนัก  เม่ือโรงเรียนไดพัฒนา และนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในดานธุรการ-บริการของ
โรงเรียน  ทําใหผูปกครองนกัเรียนมีความพึงพอใจมาก โดยหวังวา  การนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
บริหารงาน  จะทําใหนักเรียนและผูปกครองไดรับการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึน  สวน
ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา  และสูงกวาปริญญาตรี  มีความรู  ความ
เขาใจ และประสบการณ ในการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาบางพอสมควร  จึงมี
ความคาดหวังอยูแลววาโรงเรียนจะตองนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการบริหารงานของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานสากล  อีกท้ังไดเหน็ถึงผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนแลว  จึงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน สอดคลองกับจําเรียง  ถาวรสิน 
(2544, หนา 72) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรี
มารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอดานการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวาแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ ในดานการบริหารงานบุคคลผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  จะมีความพึงพอใจในการสงเสริมทักษะดานการ
บริหารงานวิชาการของครูและการติดตออยางสมํ่าเสมอกับผูปกครองใหทราบแนวปฏิบัติในการ
อบรมดูแลนักเรียน ในดานการเรียนและดานความประพฤติของนักเรียน จึงทําใหผูปกครองท้ังสอง
กลุมมีความพงึพอใจท่ีไมแตกตางกัน สอดคลองกับจําเรียง  ถาวรสิน (2544, หนา 74) ไดศึกษา
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับ
มัธยมศึกษา พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอดานการบริหารงานบุคคลของ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 74 -   

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานการบริหารงานท่ัวไป อีกท้ังผูปกครองก็ใหความสนใจ  และรวมมือใน
การดําเนนิกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเปนอยางดี  จึงมีแนวคิดเหน็ไปในแนวเดียวกัน  และมีความ
พึงพอใจไมแตกตางกัน สอดคลองกับเบญญาภา  จึงนพิันธพงศ (2546, หนา 89) ไดศึกษาความพงึ
พอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ 

2)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน  ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  กับ
ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือสูงกวาปริญญาตรี ตอการบริหารของ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ดานการบริหารงานวิชาการ แตกตางกนัอยางมีมีนยัสําคัญทางสถิติ  
ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ  ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือสูงกวา
ปริญญาตรีมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษาและมีความคาดหวังเกี่ยวกับดานการ
บริหารงานวิชาการสูงกวาผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี    จึงมีความพึง
พอใจแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับประเสริฐ  วิเศษกิจ (2542, หนา  85) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) พบวาผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกนั  มีความพึงพอใจตอการบริหารของ
โรงเรียนดานการบริหารงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 

5.2.3   เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพตางกัน คืออาชีพ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ และ อาชีพอิสระ  ตอการบริหารของโรงเรียนกญุแจคริสเตียน
วิทยาระดับประถมศึกษาโดยรวม และเปนรายดานดังนี ้

 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีอาชีพรับราชการหรือพนักงาน 
รัฐวิสาหกจิกบัอาชีพอิสระ  โดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน ไดแกดานการบริหารงานวิชาการ ดาน

การบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารงานท่ัวไป แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา  ผูปกครองทุกอาชีพมีความเขาใจเรื่องการจดั
การศึกษา มีความสนใจในความเปนไปของการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานของโรงเรียน 
และความคาดหวังท่ีมีตอ การบริหารของโรงเรียน  และปรารถนาใหบุตรหลานของตนไดรับ
การศึกษาท่ีดี  มีการทําความเขาใจเกีย่วกับระเบียบในคูมือนักเรียนใหผูปกครองรับทราบ  ซ่ึงระบุ
รายละเอียดตางๆ ของการเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียน  และส่ิงท่ีนักเรียนตองปฏิบัติ  
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รวมถึงอธิบายนโยบายของโรงเรียนใหผูปกครองทราบโดยท่ัวกัน ผูปกครองมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอการจัดเก็บคาเลาเรียนอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษา การจัดเก็บคาเลาเรียนและคากจิกรรมตางๆ ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว การใหบริการดวย
อัธยาศัยท่ีดแีละเปนกันเอง การจัดเก็บคาเลาเรียนและคากจิกรรมตางๆ ท่ีมีความถูกตอง ครูมีการ
ติดตอและประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางตอเนือ่งและสมํ่าเสมอซ่ึงจะตองเกี่ยวของ และ
ใกลชิดกับนักเรียนและผูปกครองโดยตรง ทําใหผูปกครองไดรับทราบความเคล่ือนไหวเร่ือง
ดังกลาวเปนอยางดี  ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีการลงโทษนักเรียนบาง  แตทางโรงเรียนจะเชิญผูปกครอง
มาพบปะ  พูดคุย  และรับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนกอน  เพื่อรวมมือกันในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของนกัเรียน ผูปกครองนักเรียนสวนมากมีความรูความเขาใจในเรื่องการทํากิจกรรมไม
มากนัก  และตนเองก็มีประสบการณในการทํากิจกรรมไมมากนัก  เม่ือบุตรหลานของตนไดมา
ศึกษาในโรงเรียนฯ ท่ีมีการจดักิจกรรมอยางหลากหลายใหแกนักเรียน  ผูปกครองท้ังสองฝายจึงให
ความสนใจและความรวมมือกับทางโรงเรียนอยางดี  ดวยคิดวาการท่ีโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกทําอยางหลากหลาย เปนการพัฒนาความสามรถของนักเรียน และสราง
ภาวะผูนําใหนกัเรียน  ซ่ึงเปนไปตามความตองการของผูปกครอง  อีกท้ังทราบถึงประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนเปนอยางดี  จึงใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบุตร
หลานของตนไดเขารวมกิจกรรม  ซ่ึงสอดคลองกับ  ประเสริฐ วิเศษกิจ ( 2542, หนา  86 ) ไดศึกษา

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน  ตอการบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ประสานมิตร ( ฝายมธัยม ) พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารของโรงเรียนไมแตกตางกัน  สอดคลองกับจําเรียง  ถาวรสิน (2544, หนา 74) ไดศึกษาความ
พึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับมัธยมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดา
พิทักษ ระดับมัธยมศึกษา โดยรวมและรายดานคือ ดานปกครองนักเรียน ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานกจิกรรมดานธุรการ ดานบริการ และดานการบริหารงานวิชาการตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามอาชีพพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจาก
ความต่ืนตัวของผูปกครองในเร่ืองการศึกษาในปจจุบันมีมากข้ึนอยางเห็นไดชัด  มีการรณรงคเร่ือง
การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแรงงาน
ท่ีสังคมตองการ  ทําใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา  สอดคลองกับอุดร ขัดเกลา (2543, 
หนา 91) ไดทําการวิจยั พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
อาชีพคาขาย  อาชีพเกษตรและอาชีพอ่ืนๆ มีความตองการตอการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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กรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง โดยรวมและดานงานธุรการ ดานงานวชิาการ ดานงานปกครอง 
และดานงานบริการ ดานงานโรงเรียนกับชุมชน ดานอาคารสถานท่ีไมแตกตางกัน  ยกเวนดานการ
บริหารงานท่ัวไปซ่ึงบุคลากรในชุมชนมีอาชีพตางกัน  มีความตองการตอการบริหารโรงเรียน
แตกตางกัน  โดยบุคลกรในชุมชนซ่ึงมีอาชีพเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ  มีความ
ตองการตอการบริหารดานนี ้แตกตางกับบุคลากรท่ีมีอาชีพเกษตรกร  อาชีพคาขายและอาชีพอ่ืน ๆ 
แตไมสอดคลองกับสุกัญญา  ธรรมประเสริฐ (2545, หนา 72) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา อําเภอบานบึง 
จังหวดัชลบุรี พบวาผูปกครองท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนแตกตาง
กัน  
 

5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจยั ผูวิจยัขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารของโรงเรียนกุญแจค

ริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูปกครอง
นักเรียน  และเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผูปกครองท่ีไดนําบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียน 
กุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถม ดังตอไปนี้  

1) ดานการบริหารงานวิชาการ  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตเพือ่พัฒนาการบริหาร
ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม  การจัดหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการบริหารของ
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม  การจัดหลักสูตรของสถานศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน เปน 3 ลําดับสุดทายในดานการบริหารงานวิชาการ  จากประเด็นดงักลาว  ผูวิจยั
เสนอแนวทางในการพัฒนาดังนี ้

1.1)  ฝายวิชาการและครูผูสอนควรประสานงานกับผูปกครองและทางหนวยงานตางๆ
ในทองถ่ินเพื่อนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในหลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม
มากข้ึน  เชิญผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรในช้ันเรียน   

1.2)  นํานักเรียนไปศึกษาเกีย่วกับแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนมากข้ึน ใหจัดจํานวน
คร้ังของการทัศนศึกษาของนักเรียนใหมากข้ึนโดยอาจเปนการไปเยี่ยมชมแหลงความรูในบริเวณ
ใกลเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  โดยโรงเรียนควรแจงเกี่ยวกับรายละเอียดท่ีนักเรียนไดเรียนรู
จากการทัศนศึกษาใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง  

1.3)  ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
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2)  ดานการบริหารงานงบประมาณ  การจดัเก็บคากจิกรรมดนตรีอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดย
เปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดนตรี  การจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
ท่ีขาดทุนทรัพยไดอยางเพยีงพอ  การจัดเกบ็คาอาหารกลางวันอยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดย
เปรียบเทียบกบัคุณคาทางโภชนาการ  เปน 3 ลําดับสุดทายของดานการบริหารงานงบประมาณ    
จากประเด็นดงักลาว  ผูวิจยัเสนอแนวทางในการพัฒนาดังนี ้

2.1)  ควรจัดหาครูผูสอนท่ีมีความรูความสามารถในดานดนตรีโดยเฉพาะและควรจัดให
มีการแสดงความสามารถทางดนตรีใหผูปกครองไดรับชม เชนการแสดงดนตรีในวนัคริสตมาส
ประจําปของโรงเรียน   

2.2)  ควรหาแหลงเงินทุนเพือ่การสนับสนุนในดานทุนการศึกษาท้ังจากในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน   

2.3)  ควรจัดหาวิทยากรมาใหความรูดานโภชนาการใหกบัเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
3)  ดานการบริหารงานบุคคล  จากผลการวิจัยช้ีวาผูปกครองมีความพึงพอใจในดานการ

บริหารงานบุคคลสูงกวาทุกดาน  อยางไรกต็าม การท่ีครูมีการใชจายเงินทองไดอยางเหมาะสมกับ
ฐานะ  ครูผูสอนใหความชวยเหลือดานการบริหารงานวิชาการแกนกัเรียนท่ีเรียนชา  ครูยินดีนําการ
วิพากษวจิารณไปพิจารณาปรับปรุงตนเอง จัดอยูใน 3 ลําดับสุดทาย  ผูวิจัยเสนอแนวทางในการ
ยกระดับความพึงพอใจของผูปกครองดังนี ้

3.1)  ฝายบริหารควรสงเสริมแนวคิดการอยูอยางพอเพียงและมีความสุขไดโดยไมสราง
หนี้สินท่ีไมจําเปน  

3.2)  ควรใหฝายวิชาการติดตอกับผูปกครองนักเรียนขอการสนับสนุนใหนกัเรียนท่ีเรียน
ชาเหลานั้นมาเรียนเสริมในวนัหยดุ โดยเฉพาะชวงปดภาคเรียน 

3.3)  ควรจัดใหมีการประกวดและใหรางวลัครูขวัญใจผูปกครอง เพื่อเปนการสงเสริมให
ครูมีการพัฒนาตนเองใหเปนแบบอยางท่ีดีในสายตาของผูปกครอง    

4)  ดานการบริหารงานท่ัวไป  การจัดบริเวณสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัยเพียงพอ  การ
จัดบริการหองน้ําสําหรับนักเรียนอยางเพียงพอ  การจัดบริการอาหารกลางวันใหแกนกัเรียนท่ีมี
คุณคาทางโภชนาการท่ีเหมาะสม  เปน 3 ลําดับสุดทายในดานการบริหารงานท่ัวไป  จากประเด็น
ดังกลาว ผูวจิัยไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาดังนี ้

4.1)  ควรติดตอหาผูเช่ียวชาญจากภายนอกใหมาปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเลนใหมี
ความปลอดภยั 

4.2)  ควรจัดอบรมดานคุณคาทางโภชนาการใหกับเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของ 
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4.3)  ควรปรึกษาผูเช่ีวชาญเกีย่วกับการจัดทําจํานวนหองน้าํท่ีเหมาะสมตอจํานวน
นักเรียนใน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

1.  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วิทยา  โดยกําหนดตวัแปรในการที่จะศึกษาเกีย่วกับรายไดของผูปกครอง อายุของผูปกครอง และ
เพศของผูปกครอง 

2.  ควรศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยากับกลุมตัวอยาง
อ่ืนๆ เชน นักเรียน คณะครูในโรงเรียน และศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 - 79 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
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สําเนา 
 

ท่ี  ศธ 0548.02/124     มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
       อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
 
      17  มีนาคม  2549 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั 
 
เรียน 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวทิยานิพนธ  และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั  จํานวน 1 ชุด 
 
  ดวยนายวีระสิทธ์ิ  วงศผดุงธรรม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวทิยาลัยราชภัฎราชนครินทร  
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเร่ือง “ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารของโรงเรียน: 
กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา”  ซ่ึงขณะน้ีอยูในข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัยเพื่อการ
วิจัย 
  สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา  พจิารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  
ความสามารถ  และประสบการณเปนอยางดี  จึงขอความอนุเคราะหจากทน  และขอขอบคุณอยาง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
     ชัชชาลี  รักษตานนทชัย 
                 (ชัชชาลี  รักษตานนทชัย) 
    ประธานกรรมการประสานงานบัณฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทรศัพท 0-3853-5430 
โทรสาร 0-3853-5430 
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สําเนา 
 

ท่ี  พิเศษ 2549                   โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
       อ.บานบึง  จ.ชลบุรี  20220 
 
      4  กันยายน  2549 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 
เรียน  ผูปกครองนักเรียนท่ีเคารพ 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงานของ

โรงเรียน”  จํานวน 1 ชุด 
 
  ดวยกระผม นายวีระสิทธ์ิ  วงศผดุงธรรม  ผูอํานวยการโรงเรียน-ผูแทนผูรับใบ
อนุญาติใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ความพงึพอใจของ
ผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน”  ตามท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือฉบับนี้  เพื่อนําขอมูล
ท่ีไดรับไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความคาดหวังของทานผูปกครองมากย่ิงข้ึน  และขอความกรุณาสงคืนมาท่ีหองธุรการ 
ภายในวันท่ี 11 กันยายน 2549 นี้ 
  
       ขอแสดงความนับถือ 
     วีระสิทธ์ิ  วงศผดุงธรรม 
                 (วีระสิทธ์ิ  วงศผดุงธรรม) 
       ผูอํานวยการ-ผูแทนผูรับใบอนุญาตโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวทิยา 
 
 
ฝายธุรการ 
โทรศัพท 0-3820-1265 
โทรสาร 0-3874-2140 
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ภาคผนวก   ข 
คาอํานาจจาํแนก และคาความเช่ือมั่น 
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คาอํานาจจําแนก  ในแตละขอของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหาร
โรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก 
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ 

1 .67 1 .65 
2 .68 2 .30 
3 .48 3 .68 
4 .62 4 .73 
5 .32 5 .78 
6 .52 6 .82 
7 .55 7 .83 
8 .68 8 .80 
9 .45 9 .63 
10 .43 10 .50 
11 .64 11 .62 
12 .69 12 .53 
13 .69 13 .52 
14 .61 14 .55 
15 .68 15 .65 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป 
1 .46 1 .74 
2 .65 2 .72 
3 .49 3 .69 
4 .38 4 .63 
5 .48 5 .62 
6 .43 6 .54 
7 .42 7 .55 
8 .37 8 .61 
9 .27 9 .52 
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คาอํานาจจําแนก  ในแตละขอของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหาร
โรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา (ตอ) 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป 

10 .49 10 .62 
11 .51 11 .70 
12 .58 12 .74 
13 .43 13 .53 
14 .69 14 .46 
15 .70 15 .48 

  
คาความเช่ือม่ัน (สัมประสิทธ์ิอัลฟา α) = .97     
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ภาคผนวก   ค   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน 
ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา 

........................................................................................................ 
แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายเพ่ือถามเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับประถมศึกษา ท้ังนีเ้พื่อนําขอมูลท่ีไดจากทานเพ่ือใชสําหรับการ
วิเคราะหและการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน ในแบบสอบถามน้ีมี 2 ตอนคือ 

 
ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง หนาขอความท่ีตรงกับทานผูปกครอง ดังนี้ 
1. ทานสําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดระดับใด 
  ต่ํากวาปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี หรือสูงกวา 
2. ทานประกอบอาชีพประเภทใด 
  รับราชการ พนักงานบริษัท หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  อาชีพอิสระ (ประกอบธุรกจิ, คาขาย, ทําไร, ทําสวน, อ่ืนๆ) 
 
ตอนท่ี 2  สอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน 

กุญแจคริสเตียนวิทยา ในระดับประถมศึกษา เกีย่วกับการบริหารงานท้ัง 4 ดานคือ ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ของ
โรงเรียนรวม 60 ขอ 

คําช้ีแจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง หนาขอความท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
ผูปกครองนักเรียน คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย หรือนอยท่ีสุด 

 
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ นอย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ นอยท่ีสุด 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

ในระดับประถมศึกษา มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานวิชาการ 5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาภาษาไทยได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

     

2 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

     

3 การเสริมทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษ
โดยนักเรียนมีผูสอนเปนเจาของภาษา ( ชาว
ยุโรป 

     

4 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

     

5 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

     

6 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

     

7 ฝายวิชาการของโรงเรียนจัดหลักสูตรของ
สถานศึกษาไดสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน 

     

8 โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในหองเรียนเพ่ือ
พัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

     

9 โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณและเอกสารการ
เรียนเพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนได
อยางเหมาะสม 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ในระดับประถมศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานวิชาการ 5 4 3 2 1 

10 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

     

11 โรงเรียนจัดและใหบริการหองสมุดของ
โรงเรียนเพื่อพฒันาการบริหารของโรงเรียน
ไดอยางเหมาะสม 

     

12 โรงเรียนจัดหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
เพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

     

13 โรงเรียนนําภมิูปญญาทองถิ่นมาประยกุตเพื่อ
พัฒนาการบริหารของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

     

14 โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน  2 คร้ัง : ภาคเรียนไดอยางเหมาะสม 

     

15 โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ในระดับประถมศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ 5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนท่ีขาดทุนทรัพยไดอยางเหมาะสมกับ
ฐานะของผูปกครอง 

     

2 โรงเรียนจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนท่ีขาดทุนทรัพย ไดอยางเพยีงพอ 

     

3 โรงเรียนจัดงบประมาณในการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีไดอยางตอเนื่อง 

     

4 โรงเรียนจัดงบประมาณในการกิจกรรมตางๆ 
อยางมีประสิทธิผล 

     

5 โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บคาเลาเรียนและคา
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีความถูกตอง 

     

6 โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บคาเลาเรียนและคา
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว 

     

7 แผนกการเงินของโรงเรียนใหบริการดวย 
อัธยาศัยท่ีดแีละเปนกันเอง 

     

8 โรงเรียนจัดเกบ็คาเลาเรียนอยูในอัตราท่ี
เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพ
ในการจดัการศึกษา 

     

9 โรงเรียนจัดเกบ็คาบํารุงคอมพิวเตอรอยูใน
อัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

ในระดับประถมศึกษา มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ 5 4 3 2 1 

10 โรงเรียนจัดเกบ็คาการสอนพิเศษอยูในอัตรา
ท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนพิเศษ 

     

11 โรงเรียนจัดเกบ็คากิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
อยูในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบั
ประสิทธิภาพของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

     

12 โรงเรียนจัดเกบ็คาบํารุงสระวายน้ําอยูใน
อัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวายน้ํา 

     

13 โรงเรียนจัดเกบ็คาอาหารกลางวันอยูในอัตรา
ท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับคุณคาทาง
โภชนาการ 

     

14 โรงเรียนจัดเกบ็คากิจกรรมดนตรีอยูในอัตรา
ท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนดนตรี 

     

15 โรงเรียนจัดเกบ็คาหนังสือและสมุดอยูใน
อัตราท่ีเหมาะสม 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ในระดับประถมศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานบุคคล 5 4 3 2 1 

1 ครูผูสอนมีความแมนยําในเนื้อหาท่ีสอน      

2 ครูผูสอนมีการปรับปรุงเนื้อหาท่ีสอนให

ทันสมัย เหมาะกับสภาวะปจจุบัน 
     

3 ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับวิชาท่ี

สอน 
     

4 ครูผูสอนใหความชวยเหลือดานการ

บริหารงานวิชาการแกนกัเรียนท่ีเรียนชา 
     

5 ครูผูสอนใหการสงเสริมดานการบริหารงาน

วิชาการแกนักเรียนท่ีเรียนด ี
     

6 ครูประจําช้ันรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล      

7 ครูประจําช้ันใหความชวยเหลือนักเรียนได

อยางเหมาะสม 
     

8 ครูประจําช้ันทําการบันทึกสมุดประจําตัว
นักเรียนไดอยางละเอียด 

     

9 ครูในโรงเรียนใหความสนิทสนมเปนกันเอง
กับนักเรียน 

     

10 ครูฝายปกครองตัดสินปญหาของผูเรียนดวย
ความเปนธรรม 

     

11 ครูปฏิบัติตนอยูในทํานองคลองธรรมของ
สังคม 

     

12 ครูมีความต้ังใจในการสอนและความเอาใจ
ใส ในการที่จะใหนักเรียนเขาใจจุดมุงหมาย
ของการเรียน 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ในระดับประถมศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานบุคคล 5 4 3 2 1 

13 ครูมีวิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกดิความรัก
ในวิชาท่ีเรียน 

     

14 ครูมีการใชจายเงินทองไดอยางเหมาะสมกับ
ฐานะ 

     

15 ครูยินดีนําการวิพากษวจิารณไปพิจารณา
ปรับปรุงตนเอง 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ในระดับประถมศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานท่ัวไป 5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนจัดความสัมพันธระหวางการจัด

กิจกรรมนกัเรียนกับเวลาเรียนของนักเรียนได

อยางเหมาะสม 

     

2 โรงเรียนมีการยกยองใหกําลังใจและประกาศ

เกียรติคุณของนักเรียนท่ีเรียนด ี ประพฤติดี 
     

3 โรงเรียนมีการติดตอประสานงาน แจงขอมูล
ขาวสารใหแกผูปกครองนักเรียนอยาง

สมํ่าเสมอ 

     

4 โรงเรียนมีปฏิทินการศึกษาประจําปของ

โรงเรียนมีการวางแผนไดเหมาะสม 
     

5 โรงเรียนมีการฝกอบรมนักเรียน ใหเปนผูมี
ระเบียบวินยั 

     

6 โรงเรียนมีการฝกอบรมนักเรียนใหมีความ

รับผิดชอบ 
     

7 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแมของโรงเรียน

มีความเหมาะสม 
     

8 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันครูของโรงเรียน
มีความเหมาะสม 

     

9 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม สงเสริม
ประชาธิปไตยใหแกนกัเรียน อยางมี
ประสิทธิผล 

     

10 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันกีฬาสีของ
โรงเรียนมีความเหมาะสม 
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ความพึงพอใจของผูปกครอง การบริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ในระดับประถมศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

ขอ ดานการบริหารงานท่ัวไป 5 4 3 2 1 

11 โรงเรียนมีการจัดบริเวณสนามเด็กเลนใหมี
ความปลอดภยัเพียงพอ 

     

12 โรงเรียนมีการจัดบริการอาหารกลางวัน
ใหแกนกัเรียนท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ี
เหมาะสม 

     

13 โรงเรียนมีการจัดบริการตรวจสุขภาพให
นักเรียน อยางสมํ่าเสมอ 

     

14 โรงเรียนมีการจัดบริการหองน้ําสําหรับ
นักเรียนอยางเพียงพอ 

     

15 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรนณรงคตานภยั
บุหร่ีรวมกับสถาบันอ่ืนๆ ในทองถ่ินไดอยาง
มีประสิทธิผล 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายวีระสิทธ์ิ   วงศผดุงธรรม 
วัน  เดือน  ปเกิด   20  กรกฎาคม  2512 
สถานท่ีเกิด   อําเภอเมือง   จงัหวัดสุราษฎรธานี 
ท่ีอยู    512  หมู 1   ตําบลคลองก่ิว   อําเภอบานบึง 
    จังหวดัชลบุรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ผูอํานวยการโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
สถานท่ีทํางาน   โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา   ตําบลคลองก่ิว    

อําเภอบานบึง   จังหวดัชลบุรี 
ประวัติการศึกษา   B.Sc (Chemistry) 
    York University, Toronto, 
    Canada 1994 
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