
 
ความพงึพอใจของผู้ปกครองที่มต่ีอการบริหารงานของผู้บริหาร 

โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
นางสาวดิสสมยั     รัตนวรรณี 

                                  สาขาการบริหารการศึกษา  

บทคัดย่อ   
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารของโรงเรียนวดัประดู่ใน ทั้งส้ิน  248  คน  โดยใช้
ตาราง  Krejcie และ Morgan  โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ
นบาค(Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั  0.958  สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  จ  าแนกตามเพศ วิเคราะห์ค่าโดยใช้ค่า t-test แบบ  Independent  
ส าหรับอายุ  วิเคราะห์ค่าโดยใช้ค่า (One-way analysis  of  variance) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe  Post  Comparison) 
   ผลการวจิยัพบวา่  

1. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรง
ธรรม  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ  และดา้นการบริหารงบประมาณ 

  2. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1   จ  าแนกตามเพศ  พบว่าเพศชายมีความพึงพอใจ
โดยรวมเก่ียวกบัการบริหารงานดีกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นทั้ง 4 ดา้น พบว่าทุกดา้น เพศชายมีความคิดเห็นดีกว่าเพศหญิงอย่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

3. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรง
ธรรม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1   จ  าแนกตามอายุ  พบวา่ผูป้กครองท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05    เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่รายดา้น  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
ดงัน้ี  ด้านการบริหารทัว่ไป พบว่าผูป้กครองท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  
แตกต่างกนั   ส่วนดา้นอ่ืน ๆ พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ไดแ้ก่  
 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  ดา้นการบริหารงบประมาณ  และดา้นการบริหารงานบุคคล  
ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจของผูป้กครอง การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม   
ความน า 
 การศึกษานบัเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างสรรคค์วามเจริญ ดงันั้นการจดัการศึกษาจึง
มุ่งเนน้ความส าคญัทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความ
รับผดิชอบต่อสังคม เพื่อพฒันาคนใหมี้ความสมดุลโดยยดึหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเตม็ศกัยภาพ ให้
ความส าคญัต่อความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
และสังคมโลก รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของชาติไทย และระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มาใชป้้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุก
สถานท่ี ผูเ้รียนไดฝึ้กการปฏิบติั คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม การจดัการศึกษาตอ้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์ ร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคลากรในชุมชน เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา    

โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  ตั้งอยู ่ 1160/3   ซอยเพชรเกษม 15  ถนนเพชรเกษม   แขวงวดั
ท่าพระ   เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  10600  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
1  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ผูป้กครองทุกคนจะตอ้งส่งบุตรหลาน  เขา้มาเรียน ระดบัมธัยมศึกษา  ยงัเป็นพื้นฐานในการพฒันาเด็กทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อใหเ้ด็กเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ   ผูศึ้กษาคน้ควา้ใน
ฐานะบุคลากรในโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม มีหนา้ท่ีอบรม สั่งสอนนกัเรียนใหด้ าเนินชีวติไปใน
แนวทางท่ีถูกตอ้ง จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารของ
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การวางแผนนโยบายการจดัการศึกษาแก่การบริหารโรงเรียน และเสนอแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูป้กครองอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ใน
ทรงธรรม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ทั้งโดยรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นบริหาร
ทัว่ไป 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนวดัประดู่ใน
ทรงธรรม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 จ  าแนกตามเพศและ อาย ุ  
ขอบเขตของการวจัิย  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองน้ีไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัประดู่ในทรง
ธรรม  แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต  1 ในปีการศึกษา 2557  จ  านวนทั้งส้ิน 700  คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย  
จ  านวน  248  คน โดยใชต้ารางของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608) 
 ตวัแปรในการวิจยั 

1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศและอาย ุ
   2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
วดัประดู่ในทรงธรรม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  1   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นผูว้จิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการ
หาดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Congruence : IOC)  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขให้มี
ความสมบูรณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน  โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.67 – 1.00  และหาค่าความเช่ือมัน่ใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha Coefficeint) ตามวิธีของคอนบาค(Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.958โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 1.ขอ้มูลส่วนบุคล  2.เน้ือหาท่ีจะท าวิจยั 3.ขอ้เสนอแนะ
เป็นค าถามปลายเปิด 
ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรง
ธรรม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 248 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 30-45  ปีสูงท่ีสุด  รองลงมาคือช่วงอายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป 
และนอ้ยท่ีสุดคือต ่ากวา่ 30 ปี ตามล าดบั 

2.  ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรง
ธรรม ผูป้กครองมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
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3. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรง
ธรรม  โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า
รายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ดงัน้ี คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ  ดา้น
การบริหารงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ผูป้กครอง
เพศชายมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  สูงกวา่เพศหญิง  

4.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดั
ประดู่ในทรงธรรม จ าแนกตามอายุ  โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่ารายดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ  ดา้นการบริหารงบประมาณ  และดา้นการ
บริหารงานบุคคล มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    และพบวา่ดา้นการบริหาร
ทัว่ไปมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ดงัน้ี พบวา่ผูป้กครองม่ีมีช่วงอายุท่ีแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  แตกต่างกนั       
อภิปรายผล 
จากการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ใน
ทรงธรรม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามา
อภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูป้กครองได้
เห็นการบริหารจดังานของโรงเรียนทุกดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม คือไดล้งมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัและเกิดผล
ต่อชุมชนอย่างเห็นได้ชัด  ผูป้กครองจึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารของโรงเรียน
สอดคลอ้งกบั ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั (2556: บทคดัยอ่) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการศึกษา จ านวน 4 ดา้น คือดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป ของโรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 จงัหวดัชยัภูมิ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนแต่ละดา้น จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งเป็น ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 351 
คนโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.86 วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งอิสระ และการทดสอบเอฟ
แบบความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
ผลการวิจยั พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 ดา้น
วิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
เม่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ  การจดัการศึกษา แต่ละดา้นจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผูป้กครอง
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นกัเรียน พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูง
กวา่มธัยมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจมากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษามธัยมศึกษาตอน
ปลายหรือต ่ากวา่ และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกวา่อาชีพรับจา้งและอ่ืนๆ และ
อาชีพเกษตรกรรม 

2.  องค์ประกอบรายด้านท่ีท าให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  เป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานบุคคล  อยูใ่นระดบัมาก แสดงให้
เห็นวา่ยกระดบัวิชาชีพโดยให้ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   พฒันาครูเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   และการกระจายอ านาจการบริหาร
ให้แก่โรงเรียนทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปด าเนินการโดยอิสระ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ วีระสิทธ์ิ  วงศ์ผดุงธรรม (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา และเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา 
โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา และอาชีพของผูป้กครอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้กครอง
นักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2549 จ านวน 268 คน เคร่ืองมือท่ีใชค้วามพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) ผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหาร
ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยมีดา้นการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ส่วนดา้นท่ีมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจค
ริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวิชาการท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วิทยา ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

3.  องค์ประกอบรายดา้นท่ีท าให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  เป็นอนัดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่มีการ
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คือ จัดกลไกและเตรียมความพร้อม เพื่อรับการกระจายอ านาจการบริหารทั้ ง  4  ด้าน (วิชาการ 
งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป) อาคารเรียน ห้องประกอบการเรียน มีเพียงพอกบันกัเรียน  และ
มุ่งให้ผูป้กครอง องค์กรของรัฐและเอกชนในชุมชนมีส่วนรับผิดชอบ ในการจดัการศึกษา ทั้งโดยตรง 
(เช่น สอน ร่วมบริหาร) และโดยออ้ม เพราะการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของทุกคน  สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ วรีะสิทธ์ิ  วงศผ์ดุงธรรม (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา โดย
จ าแนกตามระดบัการศึกษา และอาชีพของผูป้กครอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครอง
นักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2549 จ านวน 268 คน เคร่ืองมือท่ีใชค้วามพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) ผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหาร
ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยมีดา้นการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ส่วนดา้นท่ีมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจค
ริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวิชาการท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วิทยา ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

4.  องค์ประกอบรายด้านท่ีท าให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  เป็นอนัดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่
การจดัการศึกษาโดยเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการพฒันากระบวนการคิดและแกปั้ญหาของนกัเรียน 
การประกนัคุณภาพการจดัการศึกษา โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานการประเมินภายในและการประเมินภายนอก 
และมีการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยมีการประเมินทั้งจาก ภายในและจากภายนอก  สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของวรีะสิทธ์ิ  วงศผ์ดุงธรรม (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ี
มีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา โดย
จ าแนกตามระดบัการศึกษา และอาชีพของผูป้กครอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครอง
นักเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
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การศึกษา 2549 จ านวน 268 คน เคร่ืองมือท่ีใชค้วามพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) ผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหาร
ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยมีดา้นการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ส่วนดา้นท่ีมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจค
ริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวิชาการท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วิทยา ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และสุภาพร  บุญช่วย  (2549: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองในการ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนเทศบาลทา้ยชา้ง  สังกดัเทศบาลเมืองพงังา  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลบา้นท้ายช้าง  สังกัด
เทศบาลเมืองพงังา  ผลการวิจยัพบว่า  ผูป้กครองมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทั้ง  6  งาน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  งานวชิาการ  งานกิจการนกัเรียน  งานธุรการและการเงิน  งานบุคลากร งานอาคารสถานท่ี  
และงานความสัมพนัธ์ชุมชน 

5. องค์ประกอบรายด้านท่ีท าให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  เป็นอนัดบั 4 ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
แสดงการเสนอและใชง้บประมาณเพื่อประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาโดยตรง การวางแผน การบริหาร
ดา้นต่าง ๆ ทั้งแผนประจ าปี และแผนพฒันา รวมทั้งการท ารายงานประจ าปี  และการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  ซ่ึงสอดคลองกบั วีระสิทธ์ิ  วงศ์ผดุงธรรม 
(2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจค
ริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ี มีต่อการ
บริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา และ
อาชีพของผูป้กครอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วทิยา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 268 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลวิจยัสรุป
ไดด้งัน้ี 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ระดบัประถมศึกษา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีดา้นการบริหารงาน
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บุคคลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
ทัว่ไป ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 2. การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ระดับประถมศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษาของผูป้กครอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวิชาการท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ  
 6.  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม จ าแนกตามเพศ โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น พบวา่ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม มีความพึงพอใจท่ีแตกต่าง
กนั สอดคล้องกบัการศึกษาของคเชนพงษ์ สุมาลยโ์รจน์ (2550 : บทคดัย่อ)  ได้กล่าวถึง ผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในอ าเภอหนองม่วงไข่ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้นการบริหารบุคคลเป็นล าดบัแรก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทัว่ไป 
ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณ ตามล าดบั  ความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาจ าแนกตามความสัมพนัธ์ของผูป้กครองกบันกัเรียน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และความสัมพนัธ์ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนั   
 7.  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  จ  าแนกตามอายุ โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น  พบว่าความพึงพอใจ
ของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  มีความพึงพอใจท่ีไม่
แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูป้กครองส่วนใหญ่ของนักเรียนเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่บริเวณใกล้กับ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน ท าให้ผูป้กครองมีความ
เช่ือมัน่และพึงพอใจในการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดา้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวีระสิทธ์ิ  วงศผ์ดุง
ธรรม (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อ
การบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ระดบัประถมศึกษา โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา และ
อาชีพของผูป้กครอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนกุญแจคริสเตียน
วทิยา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 268 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการ
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วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลวิจยัสรุป
ไดด้งัน้ี 1. ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ระดบัประถมศึกษา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีดา้นการบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
ทัว่ไป ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 2. การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ระดับประถมศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษาของผูป้กครอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวิชาการท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 
ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
  8.  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม   จ  าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น  พบวา่ความ
พึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  มีความพึง
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ผูป้กครองมีความรักและความสนิทสนมกบัทางโรงเรียนและไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการบริหาร
การศึกษาอีกดว้ย จึงท าใหผู้ป้กครองมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542) . นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี.  กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพก์ารศาสนา. 
_______. (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

 2545. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ.์ 
เขมจิรา  แซ่ตั้ง. (2555).ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล

เอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1. 
คเชนพงษ ์สุมาลยโ์รจน์. (2550) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานของ

สถานศึกษาในอ าเภอหนองม่วงไข่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1.  
วทิยานิพนธ์ : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์. 



10 
 

ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั .(2556). ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา จ านวน 
4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ท่ัวไป ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 .จงัหวดัชยัภูมิ. 

พระมหาเจริญ  รสาโส(กระจ่างรส). (2553).ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนวดัราชสิทธาราม สานักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร. 

วนัเพญ็   พฒันประดิษฐ. (2549). ความคาดหวงัของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคก
มะม่วง  อ าเภอพระแสง  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3.การศึกษาคน้ควา้
อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วรีะสิทธ์ิ  วงศผ์ดุงธรรม (2551).ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียน
กุญแจคริสเตียนวิทยา 

สมปอง  วรรณบวรณ์. (2549).  ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเกาะลันตา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากระบ่ี 
วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร:บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สายนัต ์วไิลพฒัน์ .(2554).ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวดัคู
มอญ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. 

สุภาพร บุญช่วย. (2549). ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาล
ท้ายช้าง  สังกัดเทศบาลเมืองพังงา.  การศึกษาคน้ควา้อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อญัชิสา   เอ่ียมละออ .(2552).ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต.
กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 


