
1 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการไปยังสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไป จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โรงเรียน
ต้องมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ เดิมให้สอดคล้องกบแนวทางใหม่ๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า2) 

 
โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสถานศึกษาแห่งแรก ที่ให้

ความรู้กบันักเรียนในระดับการศึกษาขััันพื้นฐาน เพ่ือจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป ดังนั้นการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน การบริหาร
เป็นตัวสนับสนุน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งการประสานงานให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด การศึกษาโดยการแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึงแม้ว่าการศึกษาในระดับ นี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐและ
การศึกษาของเอกชนโดยตรงก็ตามกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเด็กไม่วาจะเป็นผู้ปกครอง ครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันอื่น ๆ ได้มีบทบาทเข้ามาร่วม ในการบริหารงานของโรงเรียนได้หลายประการ ในการ
บริหารงานของโรงเรียน ซึ่งต้องได้รับสิทธิ ประโยชน์ดังกล่าว แต่ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยให้การ
สนับสนุนและร่วมมือ กับทางโรงเรียนในการสั่งเสริมการเรียนการสอนด้วย เพราะผลการเรียนการสอน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ โรงเรียนเพียงอย่างเดียวเทา่นั้น จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในชุมชนซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง (ปรัชญา เวสารัชช,์2544, หน้า31) 
 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาซึ่งผู้ปกครองตั้งความหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะในการ
ท างาน ฝึกนิสัย ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่รว่มกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ปัจจุบันโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคารต้องด าเนินงาน ในกรอบงานทั้ง 5 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารกิจการนักเรียน   แต่การด าเนินงานของ
แต่ละโรงเรียนจะ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายและวิธีการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน จึงส่งผลให้
โรงเรียนมีคุณภาพที่แตกต่างกัน  รวมถึงความต้องการของผู้ปกครองจะมีผลกระทบการบริหาร และการ
จัด การศึกษาของโรงเรียนถ้าชุมชนและผู้ปกครองมีความต้องการมากก็จะได้รับความร่วมมือจาก ชุมชน
ด้วยดีในการช่วยเหลือโรงเรียน ส่งผลให้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนได้ดีนักเรียนก็ จะมีคุณภาพแต่
ถ้าผู้ปกครองไม่พึงพอใจก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ท าให้การ ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนไม่
ประสบผลส าเร็จ  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารมีนักเรียนเข้าเรียนจ านวนมากในแต่ละปี แต่ปัจจุบันพบว่า
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จ านวนนักเรียนลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา    จากปัญหาดังกล่าวมีผลต่อความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนเพ่ือเป็น ข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแนวทางหรือ
มาตรการในการพัฒนาปรับปรุงทางด้านการจัดการศึกษาของ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารให้มีคุณภาพทาง
การศึกษาท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป  

งานวิจัยและพัฒนา กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต20 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหาร
งบประมาณ  ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารกิจการนักเรียน  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน การด า 
เนินงานและปรับปรุงวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะท าให้
ทราบข้อมูล ที่เป็นประโยชน์  จากสภาพและปัญหาดังกล่าว งานวิจัยและพัฒนาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 

1. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 

2. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานของ โรงเรียน
โนนสูงพิทยาคาร  ให้มีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ การ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ใน
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เป็นคนดีและมีความสุข มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าความรู้สึก
หรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวก หรือทางลบก็ได้วัดได้โดยการตอบแบบสอบถามของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของ โรงเรียนทั้ง 5 ด้าน คือ 

 
1.1 ด้านการบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือ โรงเรียน

เกีย่วกบัหลักสูตรการเรียนการสอนวิธีการสอนการวัดผลประเมินผลการเรียนการพัฒนา หลักสูตรโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
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และการประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 

 
1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกบการใช้งบประมาณของ

โรงเรียนให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และทันสมัย อย่างครบถ้วน
และเพียงพอ 

 
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากร ทาง

การศึกษาการวางแผนสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน มีจ านวนเพียงพอเกี่ยวกับ ผู้ที่รับผิดชอบ
การเรียนการสอน เป็นผู้ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน มีความเป็น กัลยาณมิตร มีคุณธรรม 
จรยิธรรมที่เหมาะสมและได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการพัฒนา นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

 
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง การจัดระบบฐานข้อมูล การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การให้และการรับข้อมูลการให้บริการ ด้านต่าง ๆ จากโรงเรียน การ
รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการให้ ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่
ทางโรงเรียนหรือชุมชนได้จัดขึ้นและการบริหารงาน เรื่องอ่ืนๆ  เช่น ด้านอาคารสถานที่  ด้านการบริการชุมชน 

1.5  ด้านการบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง งานกิจกรรมนักเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
โดยตรง นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคน ให้เป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติท่ีดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง อันจะส่งผลให้นักเรียนก้าวหน้าและ
ประสบผลส าเร็จในการเรียนและการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไป 

 
2. การจัดการศึกษา หมายถึง แผนหรือแนวทางข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่

สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดท าเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละ บุคคลไปสู่
ศักยภาพสูงสุด รวมถึงล าดับขั้นของประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม  

3. ผู้ปกครองนักเรียนหมายถึงบิดา มารดาหรือผู้ที่ได้รับเป็นผู้เลี้ยงดูแลเอาใจใส่ 
 

ส่งเสียค่าเล่าเรียนอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างใกล้ชิด สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบต่อตัวนักเรียนที่ก าลัง
เรียนอยู่ในโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    

4.          โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปิดท าการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   ดังนั้น จึงได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียด ตามล าดับ ดังนี้ 
 

1. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    

2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
3. หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ  
4. บทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.        สภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนโนนสูงพิทยำคำร  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 20    

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20     ตั้งอยู่เลขที่ 933   หมู่ที่ 2  บ้านน้ าค า ต าบลโนนสูง    อ าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   
รหัสไปรษณีย์  41330    เนื้อที่  55 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา  โทรศัพท์ 042-295204   โทรสาร. 042-295203      
e-mail :  nonsoongpit@thaimail.com Website :  www.nonsoong.net 
1.2  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.3  พื้นที่บริการ  20 หมู่บ้าน (ต าบลโนนสูงและต าบลหนองไผ่) ได้แก่  
 1)  บ้านน้ าค า  2)  บ้านโพธิ์ชัย  3)  บ้านหนองสร้างค า 
 4)  บ้านป่าหวาย  5)  บ้านโนนสูง  6)  บ้านเสมา 
 7)  บ้านชัยพร  8)  บ้านชัยเจริญ  9)  บ้านโคกนาคลอง 
 10)  บ้านหนองโสกดาว 11) บ้านหนองหมื่นท้าว 12) บ้านหนองแคน 
 13) บ้านข้าวสาร  14) บ้านโนนภู่ทอง 15) บ้านหนองตะไก้ 
 16)  บ้านหนองไผ่ 17) บ้านหนองบัวเงิน 18) บ้านหนองนาเจริญ 
 19)  บ้านแม่นนท์ 20) บ้านหนองหิน 
 1.4  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 ปรัชญาโรงเรียน อุตฺตฺมำวุธ วิชปญฺญำ (ปัญญำประดุจดังอำวุธที่ยอดเยี่ยม) 

 สัญญลักษณ์ของโรงเรียนรำมสูรถือขวำน 
 

mailto:nonsoongpit@thaimail.com
http://www.nonsoong.net/
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 สีของโรงเรียน  สีน้ ำตำล-เหลือง 
1.5  ข้อมูลบุคลากร 
 ผู้อ านวยการ ชื่อ  นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์     วุฒิ ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการ 1 - -  1 
ครูประจ าการ 7 28 - 21 14 
ครูอัตราจ้าง 2 2 - 4 - 

พนักงานบริการ - 1  1 - 
ครูผู้ทรงคุณค่า - 1  1 - 

รวม 
11 32 

 27 16 
43 

 
*   มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก      43      คน  (คิดเป็น  100 %) 
 1.6  ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  เมษายน  2521  ตั้งอยู่เลขท่ี 933  หมู่ที่ 2 ถนนมิต
ภาพ (อุดร – ขอนแก่น)  ต าบลโนนสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ 41330  โทรศัพท์ 042-
295204  ตั้งอยู่บนพ้ืนที่  55  ไร่  1  งาน  60  ตารางวาโดยการบริจาคที่ดินของคุณอุทัย  มาลาศรี   และสภา
ต าบลโนนสูง  ชุมชนร่วมบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารชั่วคราว  เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  
จ านวน  6  ห้องเรียน  เดิมที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเอกชนชื่อโรงเรียนโนนสูงวิทยา  ที่มีนายเอี่ยม  
สุหร่าย  เป็นเจ้าของกิจการ  เมื่อชุมชนเห็นความจ าเป็นของการศึกษาประกอบกับการขยายตัวของการ
มัธยมศึกษากว้างขวางขึ้น  สภาต าบลโนนสูง  ผู้น าชุมชนจงึร่วมมือกันซื้อกิจการของโรงเรียนเอกชนดังกล่าว
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และด้วยความศรัทธาของคุณอุทัย  มาลาศรี  คหบดีในจังหวัดอุดรธานีได้บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่สร้าง
โรงเรียน  จึงช่วยให้สามารถก่อตั้งโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้เป็นผลส าเร็จ 
 ต่อมาโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนส่งลูกหลานเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก  จึง
ได้ขออนุมัติเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดท าการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2526  เป็นต้นมา 
 
2.       หลักกำร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำ 

นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ทัศนะและแนวคิดเก่ียวกบการบริหารการศึกษาดังต่อไปนี้ 
   ควำมหมำยของกำรบริหำร 
 

ธีรรัตน์  กิจจารักษ์(2542, หน้า11) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง
กระบวนการในการใช้ศาสตร์และศิลป์ที่น าเอาทรัพยากรการศึกษามาปฏิบัติประกอบ กับกระบวนการบริหาร
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สมศักดิ์ คงเที่ยง(2542, หน้า1) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า หมายถึงกิจกรรม ต่าง ๆ ที่
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดหรือหลายๆ 
อย่างที่บุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 

นิพนธ์ กินาวงศ์(2543, หน้า33) กล่าวว่า การบริหารหมายถึงการร่วมมือกันปฏิบัติงาน ของบุคคล
ตั้งแต่2คนข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกนและมีวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยรูปแบบ การบริหารมีลักษณะที่
ส าคัญประการ ดังนี้ 

1. การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่2 คนข้ึนไป 
2. การบริหารเป็นการที่กลุ่มบุคคลร่วมมือกันท ากิจกรรม 
3. การบริหารเป็นการท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
4. การบริหารเป็นการท ากิจกรรมโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 

 
รุ่ง แกว้แดง (2544, หน้า44) ได้ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหารคือการจัดการ เพื่อให้

ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากท่ีสุด  
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธ(ิ2546, หน้า6) ได้กล่าวว่า “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่

บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกด้าน นับแต่บุคลิกภาพความรู้
ความสามารถ เจตคติพฤติกรรมคุณธรรมเพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับ ความต้องการของสังคมโดยกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและ อาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมาย ของสังคมที่ตนดาเนินชีวิตอยู่ 
 

สรุปได้ว่า การบริหารหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่2 คนข้ึนไป ใช้ศาสตร์ และศิลป์
ร่วมมือกนัด าเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอยางที่
บุคคลร่วมกันก าหนด พัฒนาการท างานของบุคคลในองค์กรเพื่อให้เกิดการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นให้หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นท างานอย่าง
เต็มความสามารถ มีระบบ และน ามาซึ่งความส าเร็จลุล่วง 

หลักกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ควำมหมำยของกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

 

            การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและ เป็นสถานศึกษาของรัฐ  
จึงต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า ธรรมาภิบาล  มาบูรณา 
ในการบริหารและจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วยหลักการ 
ได้แก่ (ภารดี  อนันต์นาวี,2553) 

 

 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา และให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งชุมชนในที่นี่ก็คือผู้ปกครองนักเรียนถ้าเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนก็จะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จและอาศัย ระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 โดยอาศัยมาตรา34 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติในการแบ่งส่วนราชการภายใน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 ซ่ึงประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ก าหนด การแบ่งส่วนราชการที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ออกเป็น 4 งานดังนี้ 
กำรบริหำรวิชำกำร 
ควำมหมำยกำรบริหำรวิชำกำร 
 

การบริหารวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สาระส าคัญตาม
ขอบข่ายของงานวิชาการเป็นอย่างดี และเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและ ประสิทธิภาพการจัดการของ
โรงเรียน อันส่งผลให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร มีนักวิชาการและนักการศึกษาให้ความหมาย
ของการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 
 

รจนา  ไชยโกฏิ(2548, หน้า16) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนว่า หมายถึง การ
ด าเนินงานทุกชนิดเพ่ือจะส่งเสริม พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ัว่าจะเป็นงานที่เกีย่วข้องกับครูหรือนักเรียนก็ตาม โดยถือว่าเป็นงานหลักท่ี
มีความส าคัญมากที่สุดในการบริหารงานโรงเรียนเช่นกัน 
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ปรีชา   สวสัดี(2545, หน้า30) กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารงานวิชาการคือการบริหารงาน 
กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน เพ่ือที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้กาวหน้าและ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอและนับว่าเป็นหัวใจของการศึกษาอบรม ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสนใจ และ
ใช้เวลาในการบริหารงานด้านนี้มากที่สุดกวาด้านอื่น ๆ  

นงนุช   อสัมภินวงศ์( 2553, หน้า42) กล่าวว่า งานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิด ใน
โรงเรียนซึ่งเก่ียวกบัการปรับปรุง  การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ บรรลุความมุ่ง
หมายของหลักสูตร การเรียนการสอนตลอดจนกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  ไม่วาจะเป็น
กิจการภายในหรือนอกห้องเรียน 

  กมล  ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า6) กล่าวว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง  การ
บริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษาหน่วย
ศึกษานิเทศก์  

สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง  การจัดกิจกรรมทุกชนิดที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอก
ห้องเรียนซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด 
ขอบข่ำย/ ภำรกิจกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 

ไดม้ีนักวิชาการได้กล่าวว่าถึงขอบข่ายการบริหารวิชาการในทัศนะต่าง ๆ ดังนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของงานวิชาการ  ดังนี้ คือ หลักสูตร 
การจัดแผนการสอน การจัดตาราง การจัดครูเข้าสอน การจัดลุ่มการเรียน การจัดสอนซ่อมเสริม การ
ประเมินผลการเรียน 
 

จิรภา   มาช่วย (2541 , หน้า20) ได้กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียนอย่างน้อย ควรมีการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้คืองานวางแผนงานวิชาการ งานหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ งานจัดการเรียนการ
สอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานนิเทศการศึกษา งานส่งเสริมการสอน และงาน
วัดผลประเมินผล 

ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์(2546, หน้า3) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการดังนี้คือ 
 

1. การวางแผนเกีย่วกบัการบริหารงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกบัการพัฒนา 
หลักสูตรไปใช้การจัดการล่วงหน้าเกีย่วกบัการเรียนการสอน 

 
2. การจัดการด าเนินงานเกีย่วกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอน ใน

สถานศึกษาด าเนินไปด้วยดี และสามารถปฏิบัติได้ 
 
3. การจัดบริหารเกีย่วกบัการเรียนการสอน เป็นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การ

ส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. การวัดผลและการประเมินผล กระบวนการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และ

วิเคราะห์ผลการเรียน  
วันชัย  ดนัยตโมนุทและ ไกร เกษทัน(2543, หน้า79-92) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหาร 
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วิชาการ พอสรุปได้ดังนี้ 1. งานแผนงานวิชาการ 2. งานจัดการเรียนการสอน3. งานด้านหลักสูตร และการ
พัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอน 4. งานการวัดผลประเมินผล 
 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544 , หน้า9-17) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ พอสรุป ได้ดังนี้ 1. 
การบริหารหลักสูตร2. การบริหารการเรียนการสอน3. การบริหารและการประเมิน ผลการเรียน4. การ
บริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา5.การบริหารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   6.การบริหารงานวิจัย และ
พัฒนา     7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ   8. การบริหารระบบ ข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา   9. การบริหารการประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา 

นุสรณ์จิต ธรรมศิริ(2544, หน้า19) ได้สรุปว่า การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายดังนี้ 
 
1. งานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  2.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   3.งานสื่อ การ
เรียนการสอน  4. งานวัดผลและประเมินผล   5. งานห้องสมุด  6. งานนิเทศการศึกษา  7.งานด้าน
การวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน  8. งานส่งเสริมการจัดประสบการณ์  9. งานประชุมอบรม
ทางวิชาการ 

จันทรานี  สงวนนาม(2545, หน้า12) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายของงานดังนี้ 
 
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย1 . การศึกษาสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรและการ
จัดระบบ2. การพัฒนาการเรียนรู้3.สื่อการเรียนรู้4.การวัดและ การประเมินผลการเรียนรู้5.การวิจัยในชั้น
เรียน 6. การสอนซ่อมเสริม 7. การจัดกิจกรรมส่งเสริม หลักสูตร 8. การนิเทศภายในสถานศึกษา 9. การ
ประกนคุณภาพการศึกษา 

ส านักปฏิรูปการศึกษา(2545 , หน้า10-21) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารวิชาการ พอสรุปได้
ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้3. การวัดผล ประเมินผล การ
เทียบโอนผลการเรียน4. การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5. การพัฒนา และใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  6. พัฒนาให้มีแหล่งการเรียนรู้   7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  8. การ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

สุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์(2545, หน้า17) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการดังนี้ 
 

1. การวางแผนงานวิชาการ 2. การจัดการเรียนการสอน3. การพัฒนาส่งเสริมวิชาการ 4. การ
วัดผล และประเมินผลการเรียน   

กระทรวงศึกษาธิการ(2546, หน้า32-73) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารวิชาการ ดังนี้ 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจ เลือกหาทางเลือก
การเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือเป็นที่รวบรวมของทางเลือกที่เหมาะสมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จนเป็นระบบที่
สามารถปฏิบัติได้โดยมีความส าคัญท่ีต้องท า 3 ประการคือ การพิจารณา และการก าหนดเป้าหมายเบื้องต้น 
การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและการก าหนดระบบ การจัดวัสดุอุปกรณ์และการจัดการเรียนการสอน 
 

  1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลาง ของ
กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
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   1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
   1.3 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกบวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา สาระท้ังในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
   1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ การใช้ หลักสูตรให้
เหมาะสม  
   1.5  นิเทศการใช้หลักสูตร 
   1.6  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
   1.7  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกบัทััังวิธีการเรียน ของ
ผู้เรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ฝึกคิด
วิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล เป็นการฝึกปฏิบัติให้ ผู้เรียนมีประสบการณ์
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการดาเนินชีวิตและมีทักษะในการเผชิญกับ ปัญหาต่าง ๆ 
 
   2.1 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
   2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง กับความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อป้องกันและแกัไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการ
อ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกบเนือ้หาสาระกิจกรรม ทั้งนี้ โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน การสอนตามความเหมาะสม 
 
   2.3 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศ ที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกัน
หรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
   2.4  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 

3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เป็นกระบวนการตรวจสอบ ว่าผู้เรียน
ได้พัฒนาไปตามจุดหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย โดย
การวัดผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ เป็นไปเพ่ือปรับปรุงการเรียน และเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียน  
   3.1  ก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา 
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   3.2 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
 
   3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้น การ
ประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
 
   3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจาก สถานที่อ่ืน 
สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
   3.5  พัฒนาเครื่องมือและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสืบค้นให้ได้สาเหตุของปัญหาแล้วหาวิธีแก้ไขหรือพัฒนาที่เชื่อถือได้ น าไปสู่การ
แก้ไขหรือพัฒนากระบวนการบริหาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักสูตร และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
   4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 
   4.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
   4.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน การวิจัย
หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถานบันอ่ืน 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คือการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา ทั้งการส่งเสริมการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ในสถานศึกษาและระหว่างหน่ัวย
งาน 
 
   5.1 ศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน การสอน 
และการบริหารงานวิชาการ  
   5.2  ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   5.3  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน 
ด้านวิชาการ 
 
   5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืน 
   5.5  การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ คือการส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
 
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มและการศึกษา 
ต้องเป็น 
   6.1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง  
   6.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
 
   6.3 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสาน 
ความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด การศึกษาใน
การจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
 
   6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. การนิเทศการศึกษา คือกิจกรรมหรือความพยายามต่าง ๆ ของบุคลากรทางการศึกษา ที่จะ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ร่วมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านการเรียนการสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนองนโยบายและเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
   7.1  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 
   7.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและ 
เหมาะสมกับสถานศึกษา  
   7.3  ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
 
   7.4 ติดตาม ประสานงานกบัเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ 
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
   7.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน 
สถานศึกษากบสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

8. การแนะแนวการศึกษา หมายถึงกระบวนการหรือกรรมวิธีในการช่วยให้คนรู้จักและ 
เข้าใจตนเอง รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ  ของตนเองได้ รู้จักเลือกและตัดสินใจ อย่างฉลาด รู้จัก
โลกและสิ่งแวดล้อม และรู้จักน าความสามารถในตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 
   8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน  
   8.2  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 
   8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา ใน
สถานศึกษา  
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   8.4  ประสานความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

9. การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการที่มี การ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินการในลักษณะของการผสมผสานระหว่างกระบวนการ บริหารกับ
การจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 
   9.1  จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในการศึกษา 
   9.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
   9.3 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกนคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 
   9.4 ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน คุณภาพ ภายใน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
   9.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบประกนคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา 
 
   9.6 ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษาของระบบการประกนคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
   9.7 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ การศึกษา
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่ัอเนื่อง 
 

10.   การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและชุมชน คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้
บุคคล ชุมชน องค์กรทั้งของรัฐ เอกชน สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น  
   10.1  ศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
 
   10.2 จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนา ทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
 
   10.3 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางวิชาการ
ของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษา  
   10.4  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว ชุมชน 
 

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน คือ การ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในความร่วมมือ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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   11.1 ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณ
ใกล้เคียงภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
   11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน ประเทศ
และต่างประเทศ 
 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันอื่นและจัดการศึกษา เป็นการร่วมมือในการจัดการศึกษา ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัหลักสูตร ร่วมจัดท า หลักสูตรและ
ติดตามผลการศึกษา ร่วมสนับสนุนกิจการศึกษา รวมทั้งสามารถเป็นผู้จัดการศึกษา เองได้ 
 
   12.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับ การ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด การศึกษา 
 
   12.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ใน การ
จัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 
   12.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
  สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ คือการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอนตามสาระส าคัญของหลักสูตรและแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา  ด้านการบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่2  พ.ศ. 2545 รวมทั้ง การจัด
บรรยากาศในการเรียน อุปกรณ์การสอน การใช้สื่อการสอนการวัดผลและ การประเมินผลการเรียน การ
พัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน การพัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้  ความกา้วหน้าและมีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของ
สถานศึกษา 
  
กำรบริหำรงำนบุคคล 
 
  ควำมหมำยกำรบริหำรงำนบุคคล การบริหารงานบุคคล หมายถึงการจัดหาและด าเนินการวาง
แผนการจัดองค์การ  การอ านวยการการควบคุมเก่ียวกับการสรรหา การพัฒนาอัตราเงินเดือนค่าตอบแทน
ความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกน การส่งเสริมการพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและการท านุบ ารุงรักษา
ไว้ ซึ่งบุคลากรขององค์การเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์การซึ่งมีผู้ได้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 
   สมทรง  มีชูจิตร(2544, หน้า47) กล่าววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
เกีย่วกบับุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติงานแล้วต้องให้
ขวัญและก าลังใจ ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและงานส าเร็จตามเป้าหมายของ
หน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  อิศรัตน์  ศรีวัฒนา(2544, หน้า13) กล่าวว่า  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการทุกอย่าง
เกีย่วกบับุคคลในองค์กร เพ่ือให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ซึ่งท าให้งาน
ส าเร็จตามมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ  
  ชฏิล  นิ่มนวล (2545, หน้า45) กล่าววา การบริหารบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึง
การใช้ศิลป์และกลยุทธ์ของผู้บริหารอยางเป็นกระบวนการที่เก่ียวกบับุคลากรในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
การบ ารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้บุคคลให้พ้นจากงาน ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข การบริหารบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมาย และการเกิดประสิทธิภาพ 
  ศิริลักษณ์  วิชยพงศ์(2546, หน้า12) สรุปว่าการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ 
 
วางแผน ก าหนดนโยบายตลอดจนการดาเนินการในการบริหารบุคลกรในองค์กรนับตั้งแต่ การแสวงหาคนที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบความต้องการขององค์กร ใช้ให้เป็นประโยชน์ พัฒนาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการสงวนรักษาไว้เพ่ือให้มีทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ ที่
จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
  สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้บุคคล
มาร่วมท างาน การใช้บุคคลให้เหมาะสมกบงานท่ีได้รับมอบหมาย การบ ารุงรักษาและพัฒนาส่งเสริมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท่างาน ตลอดจนการประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ขอบข่ำย/ ภำรกิจกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานบุคคลในทัศนะต่าง ๆ ดังนี้ วันชัย ดนัยตโมนุท และ
ไกร เกษทัน(2543, หน้า79-92) ได้กล่าวถึง ขอบข่าย การบริหารงานบุคลพอสรุปได้ดังนี้ 1. วางแผนอัตรากา
ลังของสถานศึกษา  2. สรรหาหาบุคลากร  3. บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  4. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 5. จัดท า
ทะเบียนประวัติบุคลากร  6. ปกครองบังคับบัญชาบุคลากร  7.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากร 
8. จัดหา บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน  9.พิจารณาและอนุมัติความดีความชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 10. 
พิจารณาและน าเสนอการเลื่อนต าแหน่ง 11. พัฒนาบุคลากร12. อนุญาตการลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลา
อุปสมบท ลาไปประกอบพิธีที่ส าคัญทางศาสนาในต่างประเทศ 13. อนุญาตลาไปเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดู
งานในประเทศ 14.อนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ 15. ให้ความเห็นชอบการไปช่วยราชการของบุคลากรใน
สถานศึกษา  16. พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอเกี่ยวกับการโอน ย้ายของบุคลากรให้สถานศึกษา 
17.  จัดองค์กรในสถานศึกษา 18. พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร 19. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรในสถานศึกษา  
20. ส่งเสริมวินัยและการด าเนินการทางวินัย 
  ก าพล  ฤทธิ์รักษา (2545, หน้า19-21) ได้กล่าวขอบข่ายการบริหารงานบุคคลพอสรุปได้ ดังนี้ 1. การ
ก าหนดความต้องการบุคคล  2. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน3.การควบคุมการปฎิบัติตามและนิเทศบุคลากร   
4. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร  5.การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  ชฏิล  นิ่มนวล (2545, หน้า45) กล่าววาการบริหารบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
จาเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างชั้นตอนเป็นกระบวนการ ดังนี้  1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล 
 
2. การบ ารุงรักษาบุคลากร3.การพัฒนาบุคลากร4. การให้บุคคลพ้นจากงาน   
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  ไพบูลย์ คุณชมพู( 2545, หน้า13) ได้สรุปถึง การบริหารงานบุคลากรว่ามีขอบข่ายในการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการจัดระบบงาน การก าหนดนโยบาย การธารงรักษา และการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญก าลังใจที่ดี ในการท างาน 
 
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา(2545, หน้า35-36) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายบริหารงานบุคคล พอสรุปได้
ดังนี้ 1. การวางแผนอัตราก าลัง 2. การก าหนดตาแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคคลการทางการศึกษา
3. การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  5. การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ7.เงินเดือนและค่าตอบแทน  
8. การเลื่อนข้ันเงินเดือน 9. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10. การลาศึกษาต่อ 11. การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน12. การส่งเสริมและยกยองเชิดชูเก่ัยรติ 13. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ14. การส่งเสริมวินัยสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15. การด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ16. การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 17. การรายงาน การด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 18.การอุทธรณ์19. การร้องทุกข์20. การออกจากราชการ  21. การขอใบอนุญาตและการขอ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 22. งานทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 23. งาน
ยกเว้นคุณสมบัติ 24. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  กิตติมา  กายาวงศ์(2547, หน้า32) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้ 
 

1. ก าหนดแผนและนโยบายเกี่ยวกับอัตราก าลัง 2. การสรรหาบุคลากร 3. การบ ารุง
ขวัญและ ก าลังใจ 4. การพัฒนา 5. การให้พ้นจากงาน 

  สุริยา สุระเสียง(2547, หน้า46) ได้สรุปการบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายในการบริหาร งาน
บุคคลของสถานศึกษา ไว้ดังนี้  1. การวางแผนอัตรากาลัง 2. การสรรหาบุคคล 3. การท าระเบียบ ประวัติ
บุคคล4. พัฒนาบุคลากร  5. พิจารณาความดี ความชอบ6. พิจารณาและน าเสนอ การเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการ 7. การอนุญาตการลา การลาศึกษาต่อ  8. การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่  9.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน10. การจัดสวัสดิการ 
 
    กระทรวงศึกษาธิการ(2546, หน้า50-64) ได้กล่าวถงึ ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ไว้ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่ง 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ4.วินัยและการรักษาวินัย 5.งานออกจาก ราชการ สรุปได้ว่า การ
บริหารงานบุคคล คือการด าเนินงานเกี่ยวกบด้านบุคลากรการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้ด าเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพประกอบด้วยการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกบหน้าที่มีการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญและก าลังใจอันดีแก่บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความม่ันใจและ
มั่นคง พร้อมที่จะท างานให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
กำรบริหำรงบประมำณ 
 
  ควำมหมำยของกำรบริหำรงบประมำณ กิตติมา ปรีดีดิลก(2532, หน้า10) ได้สรุปการบริหารงาน
การเงินของโรงเรียนไว้ว่าเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินมาใช้จ่ายในการศึกษา การจัดการเกี่ยวกบัการ
ใช้จ่าย ตลอดจนการควบคุมดาเนินการทางด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
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ศุภฤกษ์   เนื่องจ านง(2552, หน้า133) ไดใ้ห้ความหมายของด้านงบประมาณเป็น การจัดท า และ
เสนองบประมาณการจัดสรรงบประมาณการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้เงิน ผลการ
ด าเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาจัดกองทุนช่วยเหลือนักเรียน การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชีการบริหารพัสดุการจัดเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และการคุมค่าใช้จ่าย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตลอดจนดูแลความสะดวกต่าง ๆ 
 
  สัมฤทธิ์ เนตรประไพร (2548, หน้า46) กล่าวว่าการบริหารเงินงบประมาณ หมายถึง การจัดท า
ทะเบียนบัญชีการเงิน ทะเบียนพัสดุ ครูภัณฑ์ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและการระดม ทรัพยากรการลงทุน
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครู ผู้ช่วยครูและบุคลากรอ่ืนที่
เกีย่วข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่าพัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
  สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่มีการควบคุม การด าเนินงานทาง
การเงินตามกฎหมายที่ตั้งไว้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ขอบข่ำย/ ภำรกิจบริหำรงบประมำณ  
 มีนักวิชาการได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณในทัศนะต่างๆ ดังนี้ 
 
  ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย(2544, หน้า4-10) ได้กล่าวถึง หลักการและขอบข่าย การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกากบของรัฐบาลพอสรุปได้ดังนี้ 
 
    1. หลักการด้านการเงินและงบประมาณ 2. การจัดสรรงบประมาณ 3. การบริหารงบประมาณ 
และการรายงาน 4. การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  5.การก ากับตรวจสอบ 
 
                ธงชัย สันติวงศ(์2534, หน้า135-136) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารงบประมาณ พอสรุปได้
ดังนี้ 1. การจัดเตรียมงบประมาณ(Budget preparation) 2. การอนุมตัิงบประมาณ(Budget adoption) 3. 
การบริหารงบประมาณ (Budget execution) 
 
       วันชัย ดนัยตโมนุทและไกร เกษทัน(2543, หน้า79-92) ได้กล่าวถึงขอบข่าย การบริหาร
งบประมาณดังนี้ 1. การด าเนินงานตามแผนงบประมาณ2. งานพัสดุ ครุภัณฑ์งานด้านอ่ืนๆ  

    ธนกร เอกเผาพันธุ์ (2543, หน้า74-75) ได้กล่าวถึงการบริหารงาบประมาณซึ่งมีข้ันตอนพอสรุป
ได้ดังนี้ 1. การด าเนินการตามแผนงบประมาณ 2.การควบคุมงบประมาณ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน       
4. การสังเกตการเพ่ือแก้ไข 
 
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา(2545, หน้า22-23) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารงาน งบประมาณไว้
ดังนี้ 1. การจัดตั้งงบประมาณ 2. การจัดสรรงบประมาณ 3. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  5.  การบริหารการเงิน 6. การ
บริหารการบัญชี 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
 อนุสรณ์  ทองงาน (2546, หน้า8) ได้กล่าวถึง การบริหารงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ในการ
วางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติงานหรืองบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1. การประเมินสภาวะแวดล้อมขององค์กร 2. การก าหนดวัตถุประสงค์  3.การก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ 
4. การก าหนดนโยบายปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ 5.การก าหนดข้อมูล
สมมติฐานในการวางแผน 6. การประเมินและการจัดท าแผนส าหรับโครงการต่างๆ 7. การท าแผนงบประมาณ
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ระยะยาว 8. การจัดท าแผนงบประมาณระยะสั้น 9.การจัดทารายงานวิเคราะห์ต่างๆ 10. การจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนงบประมาณ 

     กระทรวงศึกษาธิการ(2546, หน้า39-50) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้  1. 
การจัดท าและเสนองบประมาณ  2. การจัดสรรงบประมาณ 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  4.การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา  5. การ
บริหารการเงิน 6. การบริหารการบัญชี  7. การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ 
คือการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การระดม ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการเงินและ
พัสดุ มีการวางแผนงานการจัดท า งบประมาณรายรับ รายจ่าย และด าเนินการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ 
การจัดท าบัญชีการเงิน ที่ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นการ
พัฒนางาน ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  
กำรบริหำรทั่วไป  

ควำมหมำยของกำรบริหำรทั่วไป  
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัการบริหารงานทั่วไปในทัศนะต่างๆ ดังนี้ 
 
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา(2545, หน้า57) ให้ความหมายการบริหารทั่วไปว่าเป็น กระบวนการ
ส าคัญท่ีช่วยประสานส่งเสริมสนับสนุน ให้การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตาม มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน และอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ให้บริการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
บทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 
 
  กระทรวงศึกษาธิการ(2546, หน้า64-72) ให้ความหมายการบริหารทั่วไปว่าเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้มี
บทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวย ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามหลัก การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การจัด 
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  สัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548, หน้า51) กล่าววาการบริหารงานทั่วไป่ หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ 
เกีย่วกบังานด้านต่าง ๆ ได้แก่งานทะเบียน สถิติและรายงาน เช่นข้อมูลของเด็กและบุคลากรครู พ่ีเลี้ยงเด็ก 
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียน สถิติและรายงานเกี่ยวกบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตัวเด็ก งานอาคาร
สถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย มีขอบเขตสะดวกสบาย มีความพร้อมของอาคารสถานที่
อย่างเพียงพอเหมาะสม เช่น ห้องเรียน ห้องน้า ห้องส้วม ห้องนอน ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่น และงานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
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  สมเดช  สีแสง(2554, หน้า289) กล่าววา การบริหารงานทั่วไป เป็นการด าเนินงาน ที่เก่ียวกบัการ
จัดการส านักงาน งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการ งานธุรการ และรวมทั้งการดาเนินขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการจัดทารายงานการประชุม 
 
  สรุปได้ว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหาร องค์กรที่
ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนการอ านวยการและ ความสะดวกต่าง ๆ  
ขอบข่ำย/ ภำรกิจกำรบริหำรงำนทั่วไป  
  ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปในทัศนะต่ัาง ๆ  ดังนี้ 
 วันชัย  ดนัยตโมนุท และไกร เกษทัน (2543, หน้า79-92) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารทั่วไปไว้
ดังนี้1. งานธุรการและสารบรรณ 2. งานทะเบียน สถิติและรายงาน 3.งานอาคารสถานที่4. งานกิจกรรม
นักเรียนและบริการต่าง ๆ 5. งานด้านความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา(2545, หน้า59-73) ไดก้ล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารทั่วไป ไว้ดังนี้ 1. การ
พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย การศึกษา 3. การ
วางแผนการศึกษา 4. งานวิจยัเพื่อพัฒนานโยบายและแผน5.การจัดระบบ การบริหารและพัฒนาองค์กร 6.
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน7.งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 8. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 9. การด าเนินงานธุรการ ด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ 10. การอ านวยการด้านบุคลากร 
11. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพ แวดล้อม 12. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน13.การรับนักเรียน14. การ
จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 15. การอ านวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 16. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 17. การทัศนศึกษา18. การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน19. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 20. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  21. งานประสาน ราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 22. งานก ากับดูแลสถานศึกษา  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงาน 23. 
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ(2546, หน้า64-72) กล่าวว่า ขอบข่ายแลภารกิจการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา การบริการงานทั่วไป ประกอบด้วย 1. การด าเนินงานธุรการ2. งานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4.การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  5. การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร 6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. การ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป  8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม9.การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  10. การรับนักเรียน11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา13. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของ บุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 16. งานประสานราชการกับ เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอื่น 17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 18. งานบริการ สาธารณะ 19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
งานอ่ืน 
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 สรุปได้ว่า การบริหารทั่วไป คือ การบริการงานเกี่ยวกบัการด าเนินงานธุรการ การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร การจัดระบบการควบคุมหน่วยงานการประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา งานดูแล
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณะ งานงบประมาณ งานความร่วมมือกบชุมชน การรับฟัง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการให้ ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนหรือชุมชนได้จัดข้ึน 
กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  
ควำมหมำยของกำรบริหำรจัดกำรงำนกิจกำรนักเรียน 
  

กิ่งแก้ว   สกุลส่องบุญศิริ(2548,22)กล่าววาการบริหารจัดการกิจการนักเรียนเป็นการจัดบริหารดูแล
ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในขณะเรียนและส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อสนับสนุนสร้างพัฒนาการให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีต้องด าเนินการควบคู่ขนาน ไปกับกจิกรรมการเรียนการสอนหรือ
งานอ่ืนๆจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็นงานที่เก่ียวข้อง โดยตรงกับตัวผู้เรียน ดังนั้น การบริหารจัดการ
กิจการนักเรียน ยังต้องจ าเป็นอาศัยศักยภาพและ ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายงาน 
 

กฤษณ์ จันทะวงค์(2550,19) อธิบายการบริหารกิจการนักเรียน จะต้องอยู่บนปัจจัยพ้ืนฐานแห่งความ
เชื่อมั่นในคุณลักษณะคุณค่าของความเป็นมนุษย์การด ารงชีวิตอยู่ใน สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีการมี
ประสบการณ์ที่ดีโดยครอบคลุมในด้านต่าง ๆ คืองานกิจกรรม นักเรียน งานวินัยและงานปกครองนักเรียน งาน
บริการและงานสวัสดิการนักเรียน และจัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสามารถสร้างประโยชน์แก่สถานศึกษาและ
สังคมประเทศชาติตามล าดับต่อไป อีกทั้งเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมถึงก าหนด
ขอบข่ายและหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน และ มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ต่อไป 

กฤษณะ ค าสุวรรณ(2550, 30) อธิบายถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่าง โดยมีระบบมี 
ระบบ การจัดด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายในการพัฒนาตัวนักเรียน ตามแนวทางความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ เพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนนักเรียนโดยให้ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ โดยมีการลงมือท าจริง
สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตตัวให้โดยการปรับ เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้ในสังคม
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมผู้เรียนรู้จักเข้าใจตนเองสร้างจิตส านึกในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวปฏิบัติตนให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

วราวุฒิ ข าพลจิต(2556, 65) อธิบายถึงการบริหารกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การ ด าเนินงานเกีย่วกบั
กิจกรรมชมรมประเภทต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยนักเรียนนายเรือ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พฤติกรรม ทักษะในด้านต่าง 
ๆ ของนักเรียนนายเรือ โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทาง โรงเรียน ผู้บังคับบัญชาและได้รับการเอาใจ
ใส่จากอาจารย์โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนนายเรือมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนั้นการบริหารกิจกรรม
นักเรียนจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษา อย่างหนึ่งที่ท าให้นักเรียนนายเรือเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ
จรงิ ประเภทกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนนายเรือ ได้แก่ ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะทางทหารที่
พึงประสงค์ ด้าน งาน กิจกรรมกีฬา ด้านงานกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ด้าน งานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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การพัฒนางานกิจกรรม ที่ได้กล่าวขา้งต้น ผู้วิจัย พอสรุปได้ว่า การพัฒนางานกิจกรรม นั้นเป็นการ
พัฒนานักเรียน ส่งเสริมในด้านความสามารถ ความรู้ความสนใจของนักเรียน ในทุกด้าน เช่น ด้านร่างกาย ด้าน
สภาพทางอารมณ์ความคิดสติปัญญา ให้มีกรอบที่เป็นแนวทางน าไปสู่การบริหารงานตามแผนและนโยบายของ
โรงเรียนโดยไม่เก่ียวข้องกับกระบวนการสอนทางวิชาการ เป็นการน านักเรียนไปสู่สังคมแห่งการท างาน ก่อเกิด
สังคมท่ีเกิดการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติให้เกิด การฝึกฝนในทางที่ดีทุก ทั้งคุณธรรม จริยธรรม งานกิจกรรมนักเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น ประชากรที่ดี มีทักษะความรู้ที่ดี เหมาะสมถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ในกฎระเบียบของ
เคารพ โรงเรียนและสังคมน าไปสู่ทักษะการใช้ชีวิตอย่างบุคคลที่มีคุณภาพ อันจะน าพาซึ่งความสุขความเจริญ
แก่สังคมและมวลมนุษย์ 
ควำมส ำคัญของกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 

  อดิศร เทพเจริญ2550(, 5) อธิบายถึงการบริหารกิจการนักเรียนให้มุ่งเน้นคุณธรรม นาความรู้ 
จะช่วยสามารถแกปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนที่สังคมต่างมีความเห็นที่ตรงกันว่าเกดิจาก การขาดคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความสนใจศึกษาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ว่าจะมีส่วนร่วมพัฒนา 
หรือแนวทางในการด าเนินงานใดๆที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ที่เรียกได้ว่า มีคุณธรรม น าความรู้ทัง้นี้
เพ่ือเป็นแนวทางแก่สถานศึกษาในเรื่องของการบริหาร กิจกรรมนักเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียน เยาวชน ให้เป็น
พลเมืองที่ดีต่อสังคมต่อไป 
 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, 36) กล่าวถึง ความส าคัญของงานกิจกรรมนักเรียนไว้ว่า กิจการ นักเรียนเป็นอีก
หนึ่งภารกิจที่ส าคัญ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพ่ือช่วย
ให้ครูเข้าใจ เข้าถึงการพัฒนานักเรียน โดยผ่านกระบวนการ วางแผนและการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะ เศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ใน
โรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
ปรับตัวให้มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันสามารถเลือกด าเนินชีวิต อย่างผู้ที่มีภู่มิรู้และมีคุณธรรม 
 

พัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์(2553, 2) อธิบายถึงกิจกรรมนักเรียนมีความส าคัญที่มุ้งเน้น ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศตามศักยภาพของตนเอง รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี มี
สุขภาพพลานา มัย สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในโรงเรียนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถดารงชีวิตด้วยความพอเพียงเน้นความเป็นเลิศทุกด้าน มีคุณธรรมน าความรู้มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องปฏิบัติไม่อาจละเลยงานด้านกิจกรรมได้คือ
การฝึกอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยต่างๆ เน้นการตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู
กตเวท ีอดทน รับผิดชอบ ประหยัดอดออม 
   กฤษณ์  จันทะวงค์(2553, 1) อธิบายถึงกิจกรรมนักเรียนถือเป็นงานที่มีความส าคัญ ต่อสถานศึกษา
อย่างมาก สถานศึกษามีการสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ เข้าเรียนจนส าเร็จ
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การศึกษายอมท าให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพราะนอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ แล้วสถานศึกษานั้นยังช่วย
พัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

พรเทพ อยู่คง (2553, 22) อธิบายถึงงานกิจการนักเรียนเป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารงานภายในโรงเรียนเพราะจุดมุ่งหมายส าคัญของโรงเรียนย่อมต้องการพัฒนา นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม สติปัญญาทางโรงเรียนจึงควรตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารกิจการนักเรียน 

มาลี เกศธนากร(2556, 2) อธิบายถึงฝ่ายกิจกรรมนักเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียนโดยเฉพาะในส่วนการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ไม่สามารถจัดให้ได้ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความ
พร้อมในด้านความรู้ความสามารถมีคุณธรรม และจริยธรรม มีพลานามัยสมบรูณ์ และสามารถประกอบอาชีพ
อันเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญกาวหน้า 
  

วณิชย์ เอ้ือน้อมจิตต์กุล (2556, 19) อธิบายถึงงานกจิกรรมนักเรียนเป็นงานที่ มีความส าคัญช่วยให้
นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมเพ่ือเป็นคนดีและใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างเป็นสุขและงาน
กิจการนักเรียนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนได้อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเองมีความ
เจริญงอกงามท้ังร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งองค์ประกอบในการเรียนรู้นอกจากการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้สามารถ เกิดจากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และสามรถทาได้อย่าง
กว้างขวาง 
   

เสริมศักดิ์     วิศาลาภรณ์(2556, 6-8) อธิบายถึงให้แนวความคิดเกี่ยวกบักจิการนักเรียนไว้ สังคมเป็น
ตัวก าหนดปรัชญาของการด ารงชีวิต ซึ่งชีวิตต้องการหลายอย่าง โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมมีสถาบัน
หลายแห่งในสังคมที่เป็นตัวก าหนดความต้องการของบุคคลในขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวก าหนดบทบาทของ
โรงเรียนอีกด้วย สถาบันแห่งนี้ได้แก่บ้านศาสนา รัฐบาล เป็นต้น โรงเรียนมีบทบาททั้งส่งเสริมและควบคุม
บุคลากรต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผู้สร้าง หลักสูตรและกระบวนการเรียน ซึ่งนักเรียนจาเป็นที่
จะต้องเรียน นักเรียนมาโรงเรียนมิใช่จะมาเพ่ือ เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่มาเรียนรู้เพ่ือจะใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมที่สับสน และซับซ้อนได้อย่างมี่ ความสุข โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้และกิจกรรม
นักเรียนจะเป็นส่วนที่ ช่วยเหลือได้อย่างมาก ในด้านที่เรายอมรับว่ากระบวนการเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว นักเรียนได้เรียนรู้อะไรๆหลายอยางนอกห้องเรียน คนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้จากคนอื่น คนเรา 
ต่างก็เรียนรู้ซึ่งกนัและกัน  การบริหารกิจการนักเรียนเป็นงานที่อยู่นอกห้องเรียนจึงมีส่วนช่วยให้ นักเรียนได้
เรียนรู้กว้างขวางขึ้น ด้านที่เป็นความจริงที่คนสอบได้ที่1 มิจ าเป็นต้องมีชีวิตที่ เจริญก้าวหน้ามากกว่าคนที่สอบ
ได้รอง ๆ หรือท้ายๆ คนที่สอบได้ท่ี 1 มักจะมีความรู้ดีในห้องเรียน คนที่สอบได้ท้ายๆอาจมีความรู้หลายอย่าง
นอกห้องเรียนดีกว่าคนที่สอบได้ที่ 1 การบริหารกิจการ นักเรียนจึงมีส่วนช่วยนักเรียนเป็นอย่างมาก ด้านที่
คนเราโดยปกติจะไม่นิ่งเฉย มีการเคลื่อนไหวอยู่ เสมอ ทั้งการกระทาและความคิดมโนภาพของแต่ละบุคคลจะมี
พลังงานน้อยมากเพียงใดข้ึนอยู่กับ วัยและสิ่งแวดล้อม ถ้าอยู่ในวัยเด็กจะมีพลังงานร่างกายมากกว่าความคิด ใน
วันผู้ใหญ่จะมีพลังงาน ความคิดมากกว่าพลังงานร่างกายส่วนวัยหนุ่มสาวจะมีทั้งพลังงานร่างกายและความคิด
ควบคู่กนัไป พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคล ไม่วาจะเป็นพลังงานกายพลังความคิดย่อมมีการใช้และการควบคุมส่วนเกิน 



23 
 

ควบคู่กนัไป ส่วนพลังที่เกินนี้หากใช้ไม่ถูกทางก็จะน าไปสู่การท าลาย สร้างความเสียหายหรือความเสื่อมเสียต่าง 
ๆ ได้ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องพยายามหาหนทางในการควบคุมพลังงานเกินนี้เอาไว้ และแสดงออกในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและสังคม ด้านการตั้งเป้าหมายของ การศึกษา คือการให้เด็กนักเรียนมีความเจริญ
งอกงามทุกด้าน ทั้งทางร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม เพ่ือการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์การศึกษาในห้องเรียน
จึงมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความเจริญ งอกงามทางสติปัญญา ส่วนการศึกษานอกห้องเรียนมีส่วนช่วยซ่อมแซม
ต่อเติมความเจริญงอกงาม ของนักเรียนเพ่ิมขึน้อีกท้ังทางกาย สังคม และอารมณ์ดังนั้น การศึกษานอก
ห้องเรียนก็อาจนับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการนักเรียนด้านที่มนุษย์เราจะหวงแหน ทะนุถนอม 
บ ารงุรักษา ใน สิ่งที่ตน เองรู้ว่ามีส่วน เป็น เจ้าของ การให้นักเรียน มีส่วน ร่วมใน กิจกรรม ของโรงเรียน การ
บริหารงานกิจการนักเรียนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่แสดงให้นักเรียนเห็นว่า เขามีส่วนร่วมในการเป็น เจ้าของโรงเรียน
ของเขา เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะไม่ทาลายชื่อเสียงของทางโรงเรียนของเขาเอง กิจกรรม เช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารกิจการนักเรียน ในส่วนการศึกษาในห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการ น าไปสู่อาชีพหลัก กิจกรรมนักเรียน
หลาย ๆ อย่างน าไปสู่อาชีพรองมีคนไทยไม่น้อยทีเดียวที่มี ชื่อเสียงและประสบความส าเร็จในชีวิตด้วยอาชีพ
รอง   

  ความส าคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน ผู้วิจัย ได้สรุปว่า ความส าคัญของ การบริหารงาน
กิจการนักเรียน เป็นการบริหารในการช่วยพัฒนาบุคคล ในตัวบุคคล แต่ละบุคคล ซึ่ง ณ ที่นี้หมายถึงตัว
นักเรียน อันเป็นการบริหารจัดการกิจกรรม ที่แสดงออกถึง การบริหารภายใน ภายนอกตัวนักเรียน ภายใน
ได้แก่การบริหารของสภาพจิตใจ อารมณ์วุฒิทางสภาพใจ แนวคิดท่ี มุ่งเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม การมี
เหตุและผล ในพื้นฐานของความดีงาม การบริหาร ภายนอกได้แก่การแสดงออกทางพฤติกรรมทางด้าน
บุคลิกภาพ ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอ่ืน การบริหารงาน
กิจกรรมนักเรียนจึงมีความส าคัญยิง่เพราะนักเรียนหรือผู้เรียนเปรียบได้เป็นหัวใจของโรงเรียน โรงเรียนจะก้าว
ไปหรือพัฒนาไปได้ก็ข้ึนอยู่กับการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนให้ได้พร้อมซึ่งคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม 
อารมณ์ สังคม การบริหารกิจกรรมนักเรียนในทุกสถานศึกษาจึงเป็นตัวช่วยในการสร้างพลเมืองที่ดีมี คุณภาพ
ของประเทศ ของโลก ของสังคมต่อไป 
 
 
3.      หลักกำร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ  

นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจดังนี้ 
 

ราชบัณฑิตสถาน (2546, หน้า775) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ชอบใจ พึงใจ 
สมใจ จุใจ 
 
  Good (1973, p. 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพอใจ ซึ่งเป็นผลจากความ
สนใจและทัศนคติท่ีดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
  Wallerstein (1971, p. 256) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุงหมายและอธิบายว่า ความพึงพอใจเป็น กระบวนการทาง
จิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไมม่ี จากการสังเกตพฤติกรรมของคน
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เหล่านั้น การที่จะท าให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัย และองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุแห่งความพึง
พอใจนั้น 

Millet (1954, p. 4) ได้อธิบายถึงความพึงพอใจในการบริการ หรือความสามารถ ในการสร้างความ
พึงพอใจให้กบผู้รับบริการ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 
 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความสามารถในการจัดบริการอย่างยุติธรรม 
ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปอย่างเสมอภาค และเสมอหน้า ไม่มีการแบ่งแยก กีดกันในการ
ให้บริการ 

 
2. การให้บริการอย่างทันเวลา หมายถึง ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างรวดเร็ว 

ทันเวลา ตามลักษณะของความจ าเป็นรีบด่วนในการบริการและมีความตรงต่อเวลา 
 
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างเพียงพอ 

ต่อความต้องการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนบริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
 
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอ โดยไม่มีการหยุดชะงัก หรือติดขัดในการให้บริการนั้น ๆ และจะต้องยึดประโยชน์ ของสาธารณะ
เป็นหลัก 

 
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดให้ ทั้งใน

ด้านปริมาณและคุณภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลักษณะของการให้บริการนั้น ๆกล่าวคือ มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท่าหน้าที่ได้มากข้ึนแต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  
 พิชิต พันธุ์พิทยาแพทย์(2542, หน้า6) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
หรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการทางานที่เขาเห็นวางานนั้นได้ตอบสนอง ความต้องการของเขาทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ  
  สมศักดิ์  คงเที่ยง  และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542, หน้า278-279) กล่าวว่า 
 

1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกบัระดับความชอบหรือไม่ชอบ
ต่อสภาพต่าง ๆ  

2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
 
3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดีและส าเร็จจนเกิดเป็น 

ความภูมิใจและได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คาดหวังไว้ 
 
  กาญจนา ภาสุรพันธ์ (2531, หน้า5) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึก และการนึก
คิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับตามความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวัง  

สุเทพ เมฆ (2532, หน้า8) กล่าวว่า ความพึงพอใจในบรรยากาศในการเรียนการสอนหมายถึง 
ความรู้สึกพอใจในการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งมีความส าคัญ ในการช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือร้น เพ่ือจะเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

ปรียาพร  วงษ์อนุตรโรจน์(2546, หน้า143) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับ ความรู้สึกรวม
ของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับ
ผลตอบแทนคือ ผลที่ท าให้ความพึงพอใจ ที่บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น ที่จะท างาน มีขวัญ
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ก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อ ความส าเร็จ และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร 
  
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วแสดง
ออกมาเป็นผลของทัศนคติทางบวกเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่ตนเอง คาดหวัง มี
ความสุขสมหวังกบการที่ได้รับการบริการหรือการตอบสนองที่ดี 
ปัจจัยของควำมพึงพอใจ 
 
  ปัจจัยที่ส าคัญก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ก็คือ การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ตรงกับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข(มาตรา 6) และการจัดการศึกษาต้องยึด หลักการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 8(2) 
โดยการจัดกระบวนการจัดการศึกษา ให้มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งนงรัตน์ ศรีพรหม (2544, 
หน้า21-24) ได้กล่าวไว้ว่า  จากข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.ศพ. 2542 
โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเพ่ิมการสนับสนุน  และหาแนวทางให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้เข้ามามี ส่วนร่วม และส่งเสริมการจัดการศึกษา และเนื่องจากมีงานวิจัยมากมายระบุตรงกันว่า เมื่อ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุตรในโรงเรียน จะเกิดผลลัพธ์ทางบวกหลายประการ เป็น
ต้นว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของเด็กนักเรียนเพ่ิมขึน้ อัตราการขาดเรียนลดลง ทัศนคติต่อโรงเรียน และความ
ประพฤติของเด็กนักเรียนในโรงเรียนดีขึ้น 
ทฤษฎีควำมพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออกมาให้เห็น อาจจะเป็นกริยาท่าทาง หรือการ
แสดงออกทางสีหน้าเกี่ยวข้องกบความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ตนเอง คาดหวังไว้ซึ่งมีนักการ
ศึกษาได้นาเสนอแนวคิด หลักการไว้อย่างหลากหลาย  ดังนี้ 
 

Scott (1970, p. 124) ได้เสนอความคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทา
งาน ที่จะให้ผลในเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 

1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว และมีความหมายส าหรับผู้ท า 
 
2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและ การ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องลักษณะดังนี้ 
       3.1 คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย  

3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง  
3.3 งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ 

 
Katz, Winkler and Murphy (1983) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากสื่อ 

เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้รับสาร(Receive) โดยผู้รับสาร จะอยู่ในฐานะเป็น
ผู้กระท าการเลือกใช้สื่อ (Active selector of media communication) ซึ่งนับได้ว่า เป็นมุมมองที่แตกต่างไป
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จากทฤษฎีเดิมที่ไม่ให้ความส าคัญกับผู้รับสาร เพราะแต่เดิมผู้รับสาร ถูกมองวาเป็นผู้กระท า ดังนั้น สมมติฐาน
ของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสาร เพราะท่ามกลางความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองมี
ปัจจัยด้านการใช้สื่อของผู้รับสารเข้ามาเป็นตัวแปร แทรกซ้อนของกระบวนการสื่อสาร แคทซ์และคณะได้
ท าการศึกษาและอธิบายเรื่องการใช้ประโยชน์ และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อทั้งนี้ปัจจัยที่เข้ามาเกีย่วข้อง
กับผู้รับสารซึ่งแคทซ์และคณะ ให้ความสนใจ คือ  

   1. สภาพทางสังคม  และลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร(Thesocial and 
psychologicalorigins) 
 
    2. ความต้องการ และความคาดหวังในการใช้สื่อของผู้รับสาร (Need, 
ES-peculation of the mass media) 

  ทัง้สองปัจจัยน าไปสู่พฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับสารที่แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจาก 
ความพึงพอใจที่แตกต่างกันและเนื่องจากทฤษฎีให้ความสนใจกับบทบาทของผู้รับสารว่าเป็น ผู้เลือกใช้
สื่อ ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร (เช่น รายได้การศึกษา) โดยทั้งสองปัจจัยนี้
ได้รับการพิจารณาว่าน ามาซึ่งเวลาว่างในการเปิดรับสื่อ (Free time of media use) 
  

Maslow (1970, pp. 122-144) ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ว่า บุคคลย่อมมี
ความต้องการ และความต้องการนี้มีอยู่ตลอดเวลา ไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการที่ได้รับ การตอบสนองแล้วจะ
มิใช่แรงจูงในสาหรับพฤติกรรมอีกต่อไป และความต้องการนี้จะมีลักษณะ เป็นลาดับขั้นจากต่ าไปหาสูง
ตามล าดับของความส าคัญ ดังนี้  

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานที่ส าคัญท่ีสุด
เพ่ือให้ดารงชีวิตอยู่ไดเ้ช่น ความต้องการปัจจัยสี่ความต้องการทางเพศ 

2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and security needs) มนุษย์ทุกคน เมื่อ
ได้รับการตอบสนองความต้องการทางร่างกายจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็จะเกิดความต้องการ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความอบอุ่น และความมั่นคงตามมา กล่าวคือ มีความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
การดูแลรักษา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคมและ หน้าที่การงาน เป็นต้น 

3. ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็นความต้องการความรัก และการมีส่วนร่วมใน
สังคม (Love and belonging needs) ความต้องการมิตรภาพ ต้องการมีสัมพันธ์กบัเพ่ือนอยากรักคนอ่ืน และ
อยากให้คนอ่ืนรัก ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากความต้องการในขั้นนี้จะเกิด ความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง ว้าเหว่
ถูกตัดออก หรือถูกปฏิเสธจากสังคม 

 
4. ความต้องการทางสังคม (Esteem needs) เป็นความต้องการเกียรติยศ อยากมี

หน้ามีตา มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่อง ยอมรับนับถือจากคนอ่ืนในสังคม แต่ในขณะเดียวกันกมี็
ความต้องการ อยากให้คนอ่ืนยกย่อง สรรเสริญ ยอมรับนับถือตน เคารพตนเอง 

 
5. ความต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตน (Self actualization needs) เป็นความ

ต้องการ พัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด ได้แสดงออกซ่ึงทักษะและความเป็นเลิศในบางสิ่ง
บางอย่างที่ตน มีและมีอารมณ์ซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ความต้องการความส าเร็จ
สูงสุดแห่งตนเป็น 
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กระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด นั่นคือ มีความรู้สึก (Sense) ว่าตนมีจุดหมายปลายทางสุดท้าย 
(Ultimate goal) แล้ว จะมีเป้าหมายต่อไปเรื่อย ๆ ตามศักยภาพของตน 
 

สรุปได้ว่า บุคคลทุกคนยอมมีความต้องการแตกต่างกนัไป อาจจะเป็นกริยาท่าทาง หรือการ
แสดงออกทางสีหน้าเกีย่วข้องกับความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ตนเอง คาดหวังไว้เมื่อได้รับการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ตนเองต้องการแล้ว ก็จะเกิดความต้องการขั้นต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุดตามศักยภาพของตนเอง 

 
4. บทบำทและควำมสัมพันธ์ของผู้ปกครองท่ีมีต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 

การน านโยบายการจัดการศึกษาของชาติไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น ผู้บริหารของ
โรงเรียนจะต้องท าหน้าที่บริหารการศึกษาด้วยความสามารถให้ได้งานที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง การ
บริหารการศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ การเรียนการสอนที่จะทาให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์มีอิทธิพลมาจากหลายด้านด้วยกัน เช่น สภาวะแวดล้อมของชุมชน สิ่งแวดล้อม
ภายในบ้าน กลุ่มเพื่อนการปรับปรุง และการพัฒนา การศึกษา จึงไม่อาจละเลยกับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้ง
บุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียน (จ าเรียง ถาวรสิน, 2544, หน้า36) ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนที่สุด 
ทัง้ยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง อีกประการ เพราะว่านักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจาก
โรงเรียน เมื่อได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นการเสริมแรงของผู้ปกครองนักเรียนจะเกิดความพร้อมในการ
เรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย(สมชาย กองจินดา, 2543, 
หน้า2) ดังนั้น บทบาทของผู้ปกครองมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของนักเรียนการที่ผู้ปกครอง นักเรียน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จะท าให้โรงเรียนได้ทราบถึงทิศทาง ในการจัดการศึกษาได้
เป็นอยา่งดี 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลให้การจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนประสบความส าเร็จ ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของชุมชน มีดังนี้ (พจนี เทียมศักดิ์, 2543, หน้า19-20) 
 

1. การเรียนรู้ที่จะจัดต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อันเป็นรากฐานของ 
การจัดการศึกษา การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจึงควรจัดโดยชุมชน จึงจะรับใช้และตรงกับความต้องการของ ชุมชน
นั้น ๆ เพราะชุมชนจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการศึกษาให้กับตนเองได้และการจัด การศึกษาที่ถูกนั้น
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมและบทบาทร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจึงจะเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคมไทย เพราะการมีส่วนร่วมโดยตรงของชุมชนในท้องถิ่นเป็นเงื่อนไข จาเป็นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของชุมชนได้อย่างดีที่สุด คือ สามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 
2. ระบบโรงเรียนในอนาคต ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและวิถี

ชีวิต ในชุมชนให้สัมพันธ์กัน กล่าวคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพปัญหาความต้องการ 
และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบโรงเรียน 

 
3. ควรจัดการศึกษาให้หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิน่ ระบบของ 

โรงเรียนจะต้องมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่อีกส่วนหนึ่งจะต้อง สอดคล้อง
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ความสัมพันธ์กับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพราะแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ตัวแปรเหล่านี้ล้วนเป็นองค์
ความรู้ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์ความรู้ ที่ควรน ามาก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ พ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย ของชุมชนท้องถิ่น 

4. การจัดการเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตัวเอง จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนอยา่งเต็มที่ในกระบวนการจัดการศึกษา โดยรัฐจะต้องกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่น หรือต้อง
ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานทางการศึกษา เพ่ือให้ การจัดการศกึษาสอดคล้องกับชุมชนมาก
ยิ่งขึน้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นนั้นไม่ใช่เพียงแต่มี ตัวแทนเข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนดเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เท่านั้น แต่ต้องหมายถึงการน าเอาองค์ความรู้ของชุมชนและโรงเรียน 
การส านึก และรับรู้ในคุณค่า ของภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นเงื่อนไขท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการ การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สัมพันธ์สอดคล้องต่อชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
อย่างแท้จริง 

5. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบในตัวเมื่อ
นักเรียน จบการศึกษาสามารถนาความรู้พัฒนาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้การศึกษาต้องสัมพันธ์ 
กับชีวิตจริงในชุมชน โรงเรียนต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับประชาชนใน ชุมชนนั้น 
ๆ โอกาสที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพของตนขึ้นมาได้คือจะต้องจัด การศึกษาทุกระดับให้
ประสานเชื่อมโยงเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ ที่ต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบ
การศึกษาสอดคล้องกับพ้ืนบ้านของครอบครัว อาชีพ และวิธีการด ารงชีวิต ในท้องถิ่นระบบโรงเรียนชุมชน
จะเป็นที่ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ต่างมาใช้บริการเพ่ือการเรียนรู้การเรียนรู้ จึงจาเป็นต้องมีการยืดหยุ่น คล่องตัว 
และมีความหลากหลาย การศึกษาที่ต่อเนื่องจะอ านวยประโยชน์ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
โรงเรียนจะเป็นแหล่งวิชาความรู้ฝึกทักษะประสบการณ์ ต่าง ๆ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดการจัดการศึกษาจะทาให้เกิดความพึงพอใจ ต่อโรงเรียนทั้งด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ การบริหารทั่วไป 
 

ประดิษฐา จันทร์ไทย(2532, หน้า10) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัด
การศึกษาว่า การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือและตัดสินใจ ในการก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย นโยบาย และแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน ลักษณะการมี ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาก็คือ การที่ผู้ปกครองหรือประชาชนมีส่วนร่วม ในโรงเรียนโดยการสนับสนุน ด้านความคิด 
ตัดสินใจ และแรงงานและสละเวลาให้โรงเรียน ในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การติดต่อสื่อสารระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน การแกป้ัญหา พัฒนา สนับสนุนด้านการเงินและการประเมินผลการทางาน ซึ่งแบ่งงาน เป็น 2 
ประการ คือ 
 

1. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยกฎหมาย ระเบียบประเพณี 
และข้อตกลงร่วมกนัรองรับ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยปัจจัยบุคคล เช่น ได้รับเลือก ตั้งเป็น
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ตัวแทนและเกีย่วข้องโดยตรงส่วนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยกลุ่มบุคคล เช่น สมาคมผู้ปกครอง
และครูสมาคมวิชาชีพ 

 
2.   การมีส่วนร่วมอย่างไมเ่ป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยอิสระโดยไม่มีกฎหมาย 

ระเบียบประเพณีและข้อตกลงรองรับ การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ โดยปัจจัยบุคคล คือ การ
เกีย่วข้องเฉพาะคราว เช่น ในฐานะผู้ช านาญพิเศษในสาขาอาชีพ เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วม อย่างไม่ัเป็น
ทางการโดยกลุ่มบุคคล เป็นการรวมกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเฉพาะคราวไม่ต่อเนื่อง เช่น 
ผู้สนใจในการกีฬาของโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลให้การ
จัดการศึกษา ของโรงเรียนประสบความส าเร็จ ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับ ความต้องการของชุมชน มีดังนี้(พจนี เทียมศักดิ์, 2543, หน้า19-20) 
 

1. การเรียนรู้ที่จัดต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อันเป็นรากฐานของการจัด 
การศึกษาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงควรจัดให้คนในชุมชน จึงจะได้รับใช้และตรงกบความต้องการของ ชุมชนนั้น ๆ 
เพราะชุมชนจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการศึกษาให้แก่ตนเองได้และการจัดการศึกษา ที่ถูกต้องนั้น ชุมชน
ต้องมีส่วนร่วมและมีบทบาทร่วมในทุกข้ันตอนของกระบวนการจึงจะเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย เพราะ
การมีส่วนร่วมโดยตรงของชุมชนในท้องถิ่นเป็นเงื่อนไข จาเป็นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ ชุมชนได้อย่างดีที่สุด คือ สามารถแกปัญหาให้กับชุมชนได้อย่าง
แท้จริง 
 

2. ระบบโรงเรียนในอนาคต ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและวิถีชีวิต ใน
ชุมชนให้สัมพันธ์กัน กล่าวคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องเชื่องโยงกับสภาพปัญหา ความต้องการ
และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ โรงเรียน 

 
3. ควรจัดการศึกษาให้หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ระบบโรงเรียน 

จะต้องมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งที่เหมือนกนั แต่อีกส่วนหนึ่งจะต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กับ
ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพราะแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันทัง้สภาพ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ตัวแปรเหล่านี้ล้วนเป็น
องค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์ความรู้ ที่ควรนามาก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ได้แก่พ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย ของชุมชนท้องถิ่น 

 
4. การจัดการเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนเต็มที่ในกระบวนการจัดการศึกษา โดยรัฐต้องกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่นหรือ ต้อง
ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนจะต้อง เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา สอดคล้องกับชุมชน
มากขึน้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นนั้นไม่ใช่เพียงแต่มีตัวแทนเข้ามามีบทบาท ร่วมในการก าหนดเนื้อหา
สาระของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ต้องหมายถึง การน าเอาองค์ความรู้ของชุมชน
ท้องถิ่นนั้นเข้าไปประกอบเป็นฐานของการก าหนดหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นมาจาก การปฏิสัมพันธ์ของการเรียนรู้ในชุมชนและ
โรงเรียน การส านึกและรับรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญานับเป็นเงื่อนไขท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
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ท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่กระบวนการปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอนให้สัมพันธ์สอดคล้องต่อชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

5. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบในตัว เมื่อนักเรียน 
จบการศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้การศึกษาต้อง สัมพันธ์กับชีวิต
จริงในชุมชนโรงเรียนต้องเป็นแหล่งความรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับ ประชาชน ชุมชนนั้น ๆ โอกาสที่
ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพของตนขึ้นมาได้คือ จะต้องจัดการศึกษาทุกระบบ ให้ประสาน
เชื่อมโยงเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการศึกษาสอดคล้องกับ
พ้ืนฐานของครอบครัว อาชีพและ วิถีการด ารงชีวิตในท้องถิ่น ระบบโรงเรียนชุมชนจะเป็นแหล่งที่ท้ังเด็กและ
ผู้ใหญ่ต่างมาใช้บริการ เพื่อการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้จึงจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัวและมีความ
หลากหลาย การศึกษาท่ีต่อเนื่อง จะอานวยประโยชน์ให้กบชุมชนในท้องถิ่นเป็นอยา่งมาก โรงเรียนจะเป็น 
แหล่งวิชาความรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ต่างๆ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยสอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนและประชาชนในท้องถิ่นนั้นก็มีส่วนร่วมในการก าหนด การจัดการศึกษา 
การจัดกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย บทบาทของบุคคล ครอบครัว และสถาบันสังคมที่มีต่อการจัดการศึกษา 
ผู้ปกครอง 
 

ครอบครัว และสถาบันสังคมมีบทบาทเข้าร่วมในการจัดการศึกษาได้หลายประการ คือ (บุญรอย 
ท่อนทอง, 2551, หน้า13)  

1. ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรหลานตน 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียน 

การสอน 
3. ร่วมจัดท าหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา 
 
4. ร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผู้ปกครองอาจร่วมในกิจกรรม การ

เรียนการสอน หรือร่วมกิจกรรมอ่ืนที่สถานศึกษาจัด ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนที่ดี ก็จะส่งผลดีต่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอง 

 
5. ร่วมสนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนด้านความคิด การเป็นผู้น า การเป็น 

กรรมการ การร่วมประชุม การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมูลความคิดเห็น การปกป้องดูแล การร่วม
ด าเนินโครงการ 
 

นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย์(2534, หน้า32) ได้เสนอแนะกิจกรรมที่ควรด าเนินการ ในด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง  คือ  

1. ครูออกเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเมื่อมีโอกาส 
2. รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
 
3. เชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

และโรงเรียน  
4. จัดการประชุมผู้ปกครองในโอกาสอันควรเป็นครั้งคราว 
5. ส่งข่าวสาร จดหมายข่าว แจ้งความเคลื่อนไหว ก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
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ให้ทราบ  
6. จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนและเชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมชม 
7. เชิญผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เด็ก 
8. เชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมเยียนกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เช่น กีฬา ละครหรือดนตรี 
 
9. จัดวันคุย เจรจากับครโูดยเชิญผู้ปกครองมาสนทนากบครูประจ าชั้นอยา่งน้อย

ภาคเรียนการศึกษาละครั้ง  
10. ผลักดันให้เกิดสมาคมครูผู้ปกครองมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่า ในโรงเรียนที่มีผู้ปกครองเข้ามา

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการด าเนินงานของสมาคมครูผู้ปกครอง ก็มักจะอดไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะเข้ามายุ่งใน
การด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงควรเป็นไปตามต้องการของชุมชน คือให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา ซึ่งชุมชนในที่นี้หมายถึง ผู้ปกครอง นักเรียน การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงาน ของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจ าเป็นต้องสื่อสารและ
ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ก็
จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและผู้ปกครองในที่สุด 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
กระบวนการและข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ประชำกร 
 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 20 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี การศึกษา 2562  มีจ านวน 624  คน 

2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 20   ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 204 คน  โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
 
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับ ความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม เขต 20    จ านวน 2 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน  คือ เพศ สถานภาพของผู้ปกครอง และอาชีพ
ของผู้ปกครองนักเรียน   
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ในการ
บริหารงาน 5 ด้าน จ านวน 25 ข้อ คือ ความพึงพอใจด้านการบริหารวิชาการ  จ านวน  5  ข้อ ความพึงพอใจ
ด้านการบริหารงบประมาณ  จ านวน  5  ข้อ  ความพึงพอใจด้านการบริหารงานบุคคลจ านวน  5  ข้อ ความพึง
พอใจด้านการบริหารทั่วไป จ านวน  5  ข้อ และความพึงพอใจด้านงานกิจการนักเรียน  จ านวน  5  ข้อ 
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 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ Likert scale (1967) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย  ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษานยิาม ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ใน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไปและด้านงานกิจการนักเรียน   

2. น าแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ  มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามท่ีงานวิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องและรับข้อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไ้ขให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศักดิ์ชัย พนารัตน์  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  นางไพบูลย์  แสงศีลา  ครูรักษาการณ์ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ และนางสุพิน  วิวิจไชย ครรูักษาการณ์ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นของเนื้อหา ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม เพื่อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ดีที่สุด  
  

4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้งานวิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 
1. โรงเรียนก าหนดวันประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 วันที่  20 

ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  เวลา 8.30 น เป็นต้นไป เพื่อพบปะผู้ปกครอง และน า
แบบสอบถามให้ผู้ปกครองด าเนินการตอบตามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ใน 
5 ด้าน  

2. คณะท างานงานวิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง  ได้แบบสอบถามมาจ านวน 
225 ฉบับ   

3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน 
ของงานวิจัย 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาดาเนินการ ดังนี้ 
 

1. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสโดยให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อ 
บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายและ
สมมติฐานของการวิจัยต่อไป เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม และการแปลความหมายของคะแนนที่ก าหนด
ไว้โดยแบ่งออก ดังนี้ ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  
คือ ระดับการศึกษาและอาชีพ จ านวน2 ข้อ ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา การแปลความหมายของคะแนน เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทราบระดับความพึง
พอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  อยู่ในระดับใด โดยใช้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง 
นิลแก้ว (2535, หน้า23-24) ดังนี้และแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

4.51-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
งานวิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติ ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
โนนสูงพิทยาคาร  โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 
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บทท่ี 4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด การศึกษา
ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นั้น งานวิจัยเสนอผล
การวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารความหมาย จึงก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 X  แทน คะแนนเฉลี่ย(Mean) 
SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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ตอนที่ 1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 

 
                        ข้อมูล                 จ ำนวน      ร้อยละ 
 
เพศ (n = 204)   

 ชาย 66 32.35 
 หญิง 138 67.65 
 สถำนภำพ (n = 204)   
 พ่อ-แม่                    116 56.86 
 ญาติ  เช่น ปู่,ย่า,ตา,ยาย,ลุง,ป้า,น้า,อา เป็นต้น 80 39.22 
 พ่ีน้อง 8 3.92 
 อ่ืนๆ - - 
 อำยุ (n = 204)   
 11 - 20 ปี 8 3.92 
 21 – 30 ปี   28 13.73 
 31 – 40 ปี   77 37.75 
 41 – 50  ปี 51 25.00 
 มากกว่า 50 ป ี 34 19.60 
    

    

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามเพศของผู้ปกครองมีเพศชาย จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 
และมีเพศหญิง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65  จ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครองมีพ่อแม่  จ านวน
116  คน  คิดเปน็ร้อยละ 56.86   มีญาติ  เช่น ปู่,ย่า,ตา,ยาย,ลุง,ป้า,น้า,อา เป็นต้น    จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.22 และมีพ่ีน้อง  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  3.92  และจ าแนกตามอายุของผู้ปกครองมีอายุ 
ระหว่าง 11 - 20 ปี  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  3.92   มีอายุ ระหว่าง 21 – 30 ปี  จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ  13.73   มีอายุ ระหว่าง 31 – 40 ปี  จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ  37.75   มอีายุ ระหว่าง 41 – 
50  ปี  จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ  25 และมีอายุมากกว่า 50 ปี   จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  19.60 
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ตอนที่2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โดยรวมและราย
ด้าน 
 

ตำรำงท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 รายด้าน  

 

 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
n= 204 

    ระดับ อันดับ X  SD 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 3.85 .99 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.96 .83 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.17 .81 มาก 1 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.97 .80 มาก 3 

5. ด้านบริหารกิจการนักเรียน 4.13 .82 มาก 2 
      

 รวม 4.02 0.85 มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณารายข้อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 4 อันดับแรกได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารทั่วไป   และด้านการบริหารงบประมาณตามล าดับ ส่วนอันดับ
สุดท้าย ได้แกด่้านการบริหารวิชาการ 
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ตำรำงท่ี 3  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารวิชาการ 

 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 

ด้านบริหารวิชาการ 
n= 204  

ระดับ    อันดับ X  SD 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่

ผู้ปกครองต้องการ 
3.75 .99 มาก 4 

        

 2. การจัดการเรียนการสอนท า ให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี 

   3.82 1.00 มาก 2 

        

 3. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่าง
จริงจัง 

4.24 .83 มาก 1 

      

 4. โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่
นักเรียนที่เรียนอ่อน 

3.78 1.02 มาก 3 
        

 5. มีการบ้านที่เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 3.67 1.10 มาก 5 
       

  รวม 3.85 0.99 มาก  

 
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียน

โนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนให้
ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง   การจัดการเรียนการสอนท า ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดี  โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผู้ปกครองต้องการ ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ  มีการบ้านที่เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 
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ตำรำงท่ี 4  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงบประมาณ 

 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 

ด้านบริหารงบประมาณ 
n= 204  

ระดับ    อันดับ X  SD 
 1. โรงเรียนมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาวัสดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ 

4.12 .73 มาก 1 

        

 2. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

   4.00 .77 มาก 2 

        

 3. โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณและ
ใช้ได้ตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 

3.98 .85 มาก 3 

      

 4. ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในการจัดการงบประมาณของ
โรงเรียน 

3.82 .92 มาก 5 
        

 5. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ 3.86 .89 มาก 4 

  ของการจัดการเรียนการสอน     
       

  รวม 3.96 0.83 มาก  

 
จากตารางที่ 4   พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงบประมาณ
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียน
มีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  
โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้
งบประมาณและใช้ได้ตามก าหนดเวลาที่ต้องการ  โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอน   ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในการ
จัดการงบประมาณของโรงเรียน 
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ตำรำงท่ี 5  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
n= 204  

ระดับ    อันดับ X  SD 
 1. จ านวนครูเพียงพอที่จะสอนและดูแลนักเรียนอย่าง

ทั่วถึง 
4.20 .86 มาก 2 

        

 2. ครูเอาใจใส่ด้านการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนเป็น
อย่างดี 

   4.22 .72 มาก 1 

        

 3. ครูเป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมกับอาชีพครูและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 

4.16 .83 มาก 3 

      

 4. โรงเรียนมีการสรรหาครูที่มีความรู้ ความสามารถมี
คุณวุฒิที่เหมาะสม เพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 

4.12 .78 มาก 5 

        

 5. ครูมีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพและ 4.16 .85 มาก 3 

  แต่งกายเรียบร้อย     
       

  รวม 4.17 0.81 มาก  

 
จากตารางที่ 5   พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงานบุคคล
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่  ครูเอาใจ
ใส่ด้านการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี  จ านวนครูเพียงพอที่จะสอนและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  
ครูเป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมกับอาชีพครูและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  ครูมีบุคลิกที่ดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย  ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ   
โรงเรียนมีการสรรหาครูที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณวุฒิที่เหมาะสม เพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
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ตำรำงท่ี 6  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ด้านการบริหารทั่วไป 

 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 

ด้านการบริหารทั่วไป 
n= 204  

ระดับ    อันดับ X  SD 
 1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 

ของโรงเรียน 
4.20 .66 มาก 1 

        

 2. โรงเรียนมีอาคาร เพียงพอแก่นักเรียนและสามารถ
ให้บริการชุมชนได้เป็นอย่างดี 

   4.18 .73 มาก 2 

        

 3. โรงเรียนจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย เช่นการตรวจ
สุขภาพ 

3.94 .75 มาก 4 

      

 4. โรงเรียนมีการจัดบริการด้านสุขาภิบาล เช่น ห้องน้ า
ห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการ 

3.47 1.04 ปานกลาง 5 
        

 5. โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย 4.06 .83 มาก 3 
       

  รวม 3.97 0.80 มาก  

 
จากตารางที่ 6   พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารทั่วไป
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียน
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน   โรงเรียนมีอาคาร เพียงพอแก่นักเรียนและสามารถ
ให้บริการชุมชนได้เป็นอย่างดี  โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย  โรงเรียนจัดบริการด้าน
สุขภาพอนามัย เช่นการตรวจสุขภาพ ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการ
จัดบริการด้านสุขาภิบาล เช่น ห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการ 
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ตำรำงท่ี 7  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ด้านบริหารกิจการนักเรียน 

 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 

ด้านบริหารกิจการนักเรียน 
n= 204  

ระดับ    อันดับ X  SD 
 1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือ

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

4.06 .78 มาก 3 

        

 2. โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระ
อย่างเหมาะสม 

   4.24 .76 มาก 2 

        

 3. โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่น 
จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน 

4.27 .74 มาก 1 

      

 4. โรงเรียนเคร่งครัดต่อการรักษาระเบียบวินัยของ
นักเรียน 

4.06 .75 มาก 3 
        

 5. โรงเรียนมีการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหาและ 4.02 1.06 มาก 5 

  ปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียน     
       

  รวม 4.13 0.82 มาก  

 
จากตารางที่ 7  พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียน

โนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านบริหารกิจการนักเรียนโดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการจัด
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่นจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน โรงเรียนมีการจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนตามวาระอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โรงเรียนเคร่งครัดต่อการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน  ส่วน
อันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหาและ
ปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียน 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    โดยใช้กรอบ
แนวคิดในการบริหารโรงเรียน 5 ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านบริหารกิจการนักเรียน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ไดแ้ก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    
ภาคเรียนที่  2 ปี การศึกษา2562  จ านวน 624  คน ใช้กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    ลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน  25 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X  ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 
 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูง
พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยา
คาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 4 อันดับแรกได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านบริหารกิจการ
นักเรียน ด้านการบริหารทั่วไป   และด้านการบริหารงบประมาณตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ด้านการ
บริหารวิชาการ 

2. ด้านการบริหารงานวิชาการ  พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี   ต่อ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับ
แรก ได้แก่ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง   การจัดการเรียนการสอนท า ให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี  โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผู้ปกครองต้องการ ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ  มีการบ้านที่เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 

3. ด้านการบริหารงบประมาณ  พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการ
บริหารงบประมาณโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก 
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ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  โรงเรียนมีความคล่องตัวใน
การใช้งบประมาณและใช้ได้ตามก าหนดเวลาที่ต้องการ  โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน   ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในการ
จัดการงบประมาณของโรงเรียน 

4. ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี  ต่อ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการ
บริหารงานบุคคลโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก 
ได้แก่  ครูเอาใจใส่ด้านการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี  จ านวนครูเพียงพอที่จะสอนและดูแล
นักเรียนอย่างทั่วถึง  ครูเป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมกับอาชีพครูและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  
ครูมีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย  ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ   โรงเรียนมีการสรรหาครูที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณวุฒิที่เหมาะสม เพ่ือจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

5. ด้านการบริหารทั่วไป  พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหาร
ทั่วไปโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่ 
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน   โรงเรียนมีอาคาร เพียงพอแก่นักเรียนและ
สามารถให้บริการชุมชนได้เป็นอย่างดี  โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย  โรงเรียนจัดบริการด้าน
สุขภาพอนามัย เช่นการตรวจสุขภาพ ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการ
จัดบริการด้านสุขาภิบาล เช่น ห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการ 

6. ด้านบริหารกิจการนักเรียน   พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้าน
บริหารกิจการนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 4 อันดับ
แรก ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่นจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน 
โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โรงเรียนเคร่งครัดต่อการรักษาระเบียบวินัยของ
นักเรียน  ส่วนอันดับที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา
และปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียน 
    

อภิปรำยผล 
 

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด การศึกษาของ
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า 

 

1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
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โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เช่น การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นการร่วมกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับชุมชน  การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในทุกภาคเรียนด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงภารกิจของโรงเรียน แนว
ทางการจัดการศึกษารวมจนถึงการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  จึงท าให้
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกบังานวิจัยของ ภานุรุจ ทรายสมุทร(2547, หน้า55) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด
ล าปาง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจังหวัดล าปาง  ทั้งในภาพรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย 
แกมนิล(2550, หน้า68) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
คลองสามสิบสังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสามสิบ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกบังานวิจัยของ วิษณุ เกิดในหล้า (2547,หน้า47) ที่ได้ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา พบว่า  
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  ทั้ง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

ผลการวิจัยแสดงความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของการศึกษาของโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายด้านมีประเด็นส าคัญท่ีงานวิจัย
น ามาอภิปราย  ดังนี้ 

 
2. ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง ค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง   การจัดการเรียนการสอน
ท า ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี  โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่
นักเรียนที่เรียนอ่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้จัดการศึกษาเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาความ
พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ และโรงเรียนได้จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามสาระที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 27 
แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนด ให้มีหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยมีความหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขบนรากฐานของความเป็นไทย และ ความเป็นสากล สอดคล้องกบังานวิจัยของ ภานุรุจ 
ทรายสมุทร (2547, หน้า58) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลาปาง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ เกิดในหล้า (2547, หน้า49) ที่ได้
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยา
พิทยา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระ
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ยาพิทยา ด้านวิชาการ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย แกมนิล (2550, 
หน้า69) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลอง สามสิบ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1 ด้านการบริหารงาน
วิชาการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงค่าเฉลี่ย จาก
มากไปน้อย3 อันดับแรก ได้แก่   โรงเรียนมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณและใช้ได้ตามก าหนดเวลาที่ต้องการ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคารมีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  โรงเรียนมีคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานให้
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีการวางแผนงบประมาณทุกขั้นตอน จัดทาบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ
จัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาสื่อ ทางการเรียนการสอนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกบ
งานวิจัยของ  จ าเรียง  ถาวรสิน(2544, หน้า59)ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์พบว่าผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ระดับมัธยมศึกษา  ด้านบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชลิตา  ช้างพลายแก้ว (2549, หน้า61) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ช่วงชั้นที่3 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์2  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงค่าเฉลี่ย จาก
มากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่   ครูเอาใจใส่ด้านการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี  จ านวนครูเพียง
พอที่จะสอนและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  ครูเป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมกับอาชีพครูและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้ก าหนด ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามความเหมาะสมและตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและมีครูที่เอาใจใส่ด้านการเรียน
การสอนและดูแลนักเรียนเป็น อย่างดีส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการเป็นกัลยาณมิตรที่
ดีต่อศิษย์ อีกท้ังยังจัดให้ครูสอนตรงตามเอกท่ีจบการศึกษาและตรงตามความถนัด สอดคล้องกบงานวิจัยของ 
อ านวย แกมนิล(2550, หน้า70) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแก้ว  เขต 1 ด้านการบริหาร งานบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จ าเรียง ถาวรสิน (2544, หน้า59) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์พบว่าผู้ปกครองนักเรยีนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการจัด การศึกษาของ
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ระดับมัธยมศึกษา ด้านบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชวาลา กันทอง (2548, หน้า 51) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรีพบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี ด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5. ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงค่าเฉลี่ย จากมาก
ไปน้อย  3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน   โรงเรียนมีอาคาร 
เพียงพอแก่นักเรียนและสามารถให้บริการชุมชนได้เป็นอย่างดี  โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย  
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หรือการประชุมผู้ปกครอง 
คณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับผู้ปกครองด้วยอัธยาศัยดี เป็นกันเองอีกทััังยังแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สภาพ
สิ่งแวดล้อมร่มรืน่ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความสวยงาม สอดคล้อง กับ
งานวิจัยของ ภานุรุจ ทรายสมุทร (2547, หน้า60) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดล าปาง พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านทั่วไป อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ เกิดในหล้า (2547, 
หน้า50) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ด้านทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย แกมนิล 
(2550, หน้า76) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านคลอง
สามสิบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่าความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการบริหาร
ทัว่ไปโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

6. ด้านการบริหารกิจการนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงค่าเฉลี่ย 
จากมากไปน้อย  3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่นจัดหาทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่ยากจน โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ตามล าดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การบริหารงานกิจการนักเรียน ถ้าจะให้ดาเนินการประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหาร
ต้องมีแนวปฏิบัติโดยอาศัยกระบวนการบริหาร มีการวางแผนโครงการปฏิบัติตามแผน ประเมินผลงานตามแผน 
หรือโครงการที่ก าหนดไว้ มาลินี เกศธนากร(2556, 33)   และสอดคล้องกับบทคัดย่องานวิจัยของ พิมพิไล  ฤกษ์
ใหญ่ (บทคัดย่อ,2560)ที่ว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนก าแพง  อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประพาฬ แก้ววงษา (2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการ ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบางมดวิทยาฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดบัการ
ด าเนินของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียนใน
ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ ผู้ปกครอง และชุมชนมามสี่วนร่วมในกิจกรรม เกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนมีการ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนา
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งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ความรู้ที่มี
ประโยชน์แก่ผู้ปกครองและ ชมุชน ตามล าดับ 

 
 

ข้อเสนอแนะผลกำรวิจัย  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียน ด าเนินการบริหารงานทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการ

บริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารกิจการนักเรียน  
พัฒนาการจัด การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยมี 
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
1. ด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนควรมีการบ้านที่เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  ให้

ภาระงานของนักเรียนน้อยลง เน้นการบ้านแบบบูรณาการหลากหลายวิชา เช่น การท าโครงงานบูรณาการ 
 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนควรจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในการจัด 

การงบประมาณของโรงเรียน โดยโรงเรียนควรมีการวางแผนงานอย่างชัดเจน มีการชี้แจงงบประมาณ และ
ด าเนินการบริหารงบประมาณตามที่มีการวางแผนอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรมีการนิเทศติดตาม ผลการปฏิบัติงานของครู อย่าง

สม่ าเสมอ โดยการจัดระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการสอน เป็นประจ าและ ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของครูอยู่ตลอดเวลา 

 
4. ด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนควรมีการจัดบริการด้านสุขาภิบาล เช่น ห้องน้า ห้องส้วมที่

สะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการ ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ควรมีการรักษา ความสะอาดและมีมาตรการ
รักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด 

5. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนควรมีการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหาและ
ปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียนอย่างเข้มงวด  ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆท่ีนักเรียนหลบอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียน  
ขอความร่วมมือชุมชุนในการสอดส่องดูแลนักเรียน เพื่อห่างไกลยาเสพติด เช่น ไม่ขายเหล้า บุหรี่ ให้กับเยาวชน 

  
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ควรศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  อย่างต่อเนื่อง 

 
2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียนโนนสูง

พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารด้านต่างๆ 
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ค าสั่งโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ที ่      / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 
 

  เพ่ือให้งานวิจัยและพัฒนา  ปีการศึกษา 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546  จึงขอมอบหมายให้บุคลากรที่มีรายชื่อต่อไปนี้
ด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในหัวข้อเรื่อง   “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2562”   มีรายชื่อดังนี้ 

1. นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายวีระศักดิ์  สุวรรณวงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางไพบูลย์  แสงศีลา คร ู กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ คร ู กรรมการ 

5. นางปัทมา  อาจหาญ คร ู กรรมการ 

6. นางสุพิน  วิวิจไชย คร ู กรรมการ 

7. นางถนอมจิตร  พิมพ์จ าปา คร ู กรรมการ 

8. นางปาริชาติ ตาสว่าง คร ู กรรมการ 

9. นางอภิญญา  แน่นอุดร คร ู กรรมการ 

10. นางสุมาลี  กิตติราช คร ู กรรมการ 

11. นางรสรินทร์  สุโพธิ์ คร ู กรรมการ 

12. นางวนาพร  วังค าแหง คร ู กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ ด าเนินการประชุม  วางแผนการวิจัย  จัดท าเครื่องมือการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย  วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  หาค่าสถิติในการวิจัย   และสรุปผลการวิจัยเป็นรูปเล่ม ให้เสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ 

    ทั้งนี้    ตั้งแต่     วันที่        ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
     สั่ง    ณ    วันที่        ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

   
 
                (นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
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ขอ้ 1 ขอ้ 2 

        

Mean 3.743842365 Mean 3.822660099 

Standard Error 0.069607038 Standard Error 0.070811615 

Median 4 Median 4 

Mode 3 Mode 4 

Standard Deviation 0.99174764 Standard Deviation 1.008910214 

Sample Variance 0.983563381 Sample Variance 1.01789982 

Kurtosis 0.340577944 Kurtosis -0.08873088 

Skewness -0.573595544 Skewness -0.688770261 

Range 4 Range 4 

Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 760 Sum 776 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้ 3 ขอ้ 4   

        

Mean 4.236453202 Mean 3.783251232 

Standard Error 0.058566132 Standard Error 0.071641427 

Median 4 Median 4 

Mode 5 Mode 4 

Standard Deviation 0.834438942 Standard Deviation 1.020733221 

Sample Variance 0.696288348 Sample Variance 1.041896308 

Kurtosis -0.663733193 Kurtosis -0.305045916 

Skewness -0.675129594 Skewness -0.569225665 

Range 3 Range 4 

Minimum 2 Minimum 1 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 860 Sum 768 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้ 5   

      

Mean 3.669950739   

Standard Error 0.077278538   

Median 4   

Mode 4   

Standard Deviation 1.101049678   

Sample Variance 1.212310394   

Kurtosis 0.449806515   

Skewness -0.843624691   

Range 4   

Minimum 1   

Maximum 5   

Sum 745   

Count 203   
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ขอ้  6 ขอ้ 7 

        

Mean 4.123152709 Mean 4 

Standard Error 0.05130145 Standard Error 0.05409622 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0.730933156 Standard Deviation 0.770752493 

Sample Variance 0.534263279 Sample Variance 0.594059406 

Kurtosis -1.103964187 Kurtosis -0.617356219 

Skewness -0.195266989 Skewness -0.26206863 

Range 2 Range 3 

Minimum 3 Minimum 2 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 837 Sum 812 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้8 ขอ้9 

        

Mean 3.980295567 Mean 3.822660099 

Standard Error 0.060060851 Standard Error 0.065068512 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0.855735403 Standard Deviation 0.927083587 

Sample Variance 0.732283081 Sample Variance 0.859483978 

Kurtosis 0.55522343 Kurtosis 1.501641732 

Skewness -0.919575497 Skewness -0.994542685 

Range 3 Range 4 

Minimum 2 Minimum 1 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 808 Sum 776 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้ 10     

      

Mean 3.866995074   

Standard Error 0.062349437   

Median 4   

Mode 4   

Standard Deviation 0.888342731   

Sample Variance 0.789152807   

Kurtosis 0.829390918   

Skewness -0.762516276   

Range 4   

Minimum 1   

Maximum 5   

Sum 785   

Count 203   
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ขอ้11 ขอ้12 

        

Mean 4.197044335 Mean 4.216748768 

Standard Error 0.06090696 Standard Error 0.050953704 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0.867790601 Standard Deviation 0.725978528 

Sample Variance 0.753060528 Sample Variance 0.527044823 

Kurtosis 4.977817181 Kurtosis -1.040136888 

Skewness -1.862766634 Skewness -0.35665614 

Range 4 Range 2 

Minimum 1 Minimum 3 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 852 Sum 856 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้13 ขอ้14 

        

Mean 4.157635468 Mean 4.118226601 

Standard Error 0.058212255 Standard Error 0.055247613 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 5 

Standard Deviation 0.829396969 Standard Deviation 0.787157317 

Sample Variance 0.687899332 Sample Variance 0.619616641 

Kurtosis -0.122537398 Kurtosis -1.354575089 

Skewness -0.723033366 Skewness -0.212482593 

Range 3 Range 2 

Minimum 2 Minimum 3 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 844 Sum 836 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้15     

      

Mean 4.15270936   

Standard Error 0.059723879   

Median 4   

Mode 5   

Standard Deviation 0.850934285   

Sample Variance 0.724089158   

Kurtosis -0.339295687   

Skewness -0.687551749   

Range 3   

Minimum 2   

Maximum 5   

Sum 843   

Count 203   
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ขอ้16   ขอ้ 17 

Mean 4.197044335 Mean 4.172413793 

Standard Error 0.046356343 Standard Error 0.05154907 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard 
Deviation 0.660476226 Standard Deviation 0.7344612 

Sample Variance 0.436228845 Sample Variance 0.539433254 

Kurtosis -0.742526711 Kurtosis -1.102618981 

Skewness -0.23674227 Skewness -0.282700737 

Range 2 Range 2 

Minimum 3 Minimum 3 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 852 Sum 847 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้18   ขอ้19 

Mean 3.9408867 Mean 3.472906404 

Standard Error 0.053024102 Standard Error 0.073013363 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard 
Deviation 0.755477163 Standard Deviation 1.040280296 

Sample Variance 0.570745745 Sample Variance 1.082183095 

Kurtosis -0.572898071 Kurtosis 0.41853699 

Skewness -0.179872432 Skewness -0.833176564 

Range 3 Range 4 

Minimum 2 Minimum 1 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 800 Sum 705 

Count 203 Count 203 

    

ขอ้20   

Mean 4.054187192   

Standard Error 0.058096574   

Median 4   

Mode 4   

Standard 
Deviation 0.827748769   

Sample Variance 0.685168024   

Kurtosis -0.378577278   

Skewness -0.524806887   

Range 3   

Minimum 2   

Maximum 5   

Sum 823   

Count 203   
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนโนนสูงพิทยำคำร 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถำนภำพของผู้ปกครองนักเรียน  

เพศ                Ο ชาย    Ο หญิง 

สถานภาพ         Ο พ่อ-แม่                   Ο ญาติ  เช่น ปู่,ย่า,ตา,ยาย,ลุง,ป้า,น้า,อา เป็นต้น 

  Ο พ่ีน้อง             Ο  อ่ืนๆ.............................................................  

อายุ                Ο 11 - 20 ป ี   Ο 21 – 30 ป ี   Ο 31 – 40 ปี   

Ο ต่ ากว่า 41 – 50  ปี   Ο มากกว่า 50 ปี 
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนโนนสูงพิทยำคำร 
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยกาเครื่องหมาย    ที่ตรงกับความเป็นจริงตามค าอธิบายระดับความ
คิดเห็นดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระดับมาก 
3  หมายถึง  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระดับน้อย 
1  หมายถึง  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระดับน้อยที่สุด 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร      

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามท่ีผู้ปกครองต้องการ      
2. การจัดการเรียนการสอนท า ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดี 

     

3.โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง      
4.โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน      
5. มีการบ้านที่เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน      
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ      
6.โรงเรียนมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

     

7.โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้      
8.โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณและใช้ได้ตามก าหนดเวลา
ที่ต้องการ 

     

9. ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในการจัดการงบประมาณของโรงเรียน      
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
10. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน 

     

ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล      
11.จ านวนครูเพียงพอที่จะสอนและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง      
12.ครูเอาใจใส่ด้านการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนเป็นอย่างด ี      
13.ครูเป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมกับอาชีพครูและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม 

     

14.โรงเรียนมีการสรรหาครูที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณวุฒิที่เหมาะสม 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

     

15.ครูมีบุคลิกท่ีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย      
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรทั่วไป      
16.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน      
17.โรงเรียนมีอาคาร เพียงพอแก่นักเรียนและสามารถให้บริการชุมชนได้
เป็นอย่างดี  

     

18.โรงเรียนจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย เช่นการตรวจสุขภาพ      
19.โรงเรียนมีการจัดบริการด้านสุขาภิบาล เช่น ห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาด
และเพียงพอต่อการใช้บริการ 

     

20.โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย      
ควำมพึงพอใจด้ำนงำนกิจกำรนักเรียน      
21.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

     

22.โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระอย่างเหมาะสม      
23.โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่น 
จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน 

     

24.โรงเรียนเคร่งครัดต่อการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน      
25.โรงเรียนมีการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหาและปราบปรามยา
เสพติดในโรงเรียน 

     

ตอบที่ 2 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนวิจัย     
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ภำพกำรประชุมผู้ปกครองและเก็บข้อมูลในกำรวิจัย 
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ภำพกำรประชุมผู้ปกครองและเก็บข้อมูลในกำรวิจัย 
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ภำพกำรประชุมผู้ปกครองและเก็บข้อมูลในกำรวิจัย 

 

 

 


