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ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ต่ีอการบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  

                                                                                                                                                                กชวรรณ   ป่ินแกว้* 
 

บทคดัย่อ 
                 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังาน
เขตมีนบุรี โดยจ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาป่ี 1-6 โรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สงักดั
ส านกังานเขตมีนบุรี  ปีการศึกษา 2559    จ  านวน   159  คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ย
วธีิการจบัฉลาก  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามทีมี่ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .979  ผลการวจิยั
พบวา่ 1) ความพงึพอใจของของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สังกดัส านกังานเขตมีนบุรี มีความพงึพอใจโดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  2) ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของ ผูป้กครอง
นกัเรียนที่มีเพศ แตกต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล า
นกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานเขตมีนบุรีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และรายดา้นทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนั 3) ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของ ผูป้กครองนกัเรียนที่มีระดบัการศึกษา แตกต่าง
กนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานเขตมีนบุรีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นบริหารงานวชิาการ และดา้นบริหารงานงบประมาณมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
 
ค าส าคญั 
      ความพงึพอใจ    ผูป้กครอง   การบริหารสถานศึกษา 
 
บทน า 
                   สถานศึกษาเป็นองคก์รทางการศึกษา ในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ และไดม้าตรฐานยอ่มเกิด
จากความร่วมมือของคนหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร การบริหารและการจดัการศึกษาเป็น
บทบาทส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาตาม                 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ. 2553 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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มาตรา 39  ที่มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั ความตอ้งการของบุคคลและ สงัคมอนั
เป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข การบริหารงานในสถานศึกษา เป็นกระบวนการจดัการศึกษาที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใชเ้ทคนิค  
วธีิการ ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้  เป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุขโดยตอ้ง
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน ทั้งคณะครูและบุคลากรเจา้หนา้ที่ทุกคน  ซ่ึงผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีการวางแผนงาน  สัง่การ  มอบหมายงาน  ประสานงาน  ติดตามงาน และแกไ้ขปัญหางานจึงจะ
บรรลุผลตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายที่วางไว ้ตอ้งมีการจดัโครงสร้างงาน  แบ่งสายงานการบงัคบับญัชา 
ไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนัเน่ืองจากภารกิจงานโรงเรียนมีมากมายหลายดา้น มิใช่เฉพาะการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งเดียว  งานอาคารสถานที่  งานการเงินงบประมาณ งานกิจการนกัเรียน ทุกฝ่ายมีความสมัพนัธก์นั  
โดยเฉพาะในยคุที่การศึกษาไร้พรมแดน  ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล ในการจดัการศึกษาใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก ตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ๆ  ตอ้งสร้างความตระหนกั
และกระตุน้ใหค้รูเป็นผูรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่ส่งเสริมและ
พฒันาบุคลากรเพือ่สามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพือ่เพิม่ศกัยภาพ
สูงสุดแก่ตวัผูเ้รียน 

    ความพงึพอใจในการปฏิบติังานเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆในการ
ปฏิบตัิงาน เช่น ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการท างานผลประโยชน์ตอบแทน เพือ่นร่วมงาน ถา้
องคป์ระกอบเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสมก็จะมีผลท าใหเ้กิด
ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน และความพงึพอใจในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลนั้นมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลาขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคลและปัจจยัอนัจะมีผลต่อ
ความรู้สึกทางจิตใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ ความสนใจ สภาพของแต่ละบุคคล เช่น อาย ุประสบการณ์ ผูบ้ริหาร 
เพือ่นร่วมงาน ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูและบคุลากรในสถานศึกษาทั้งส้ิน 
โดยสรุปความพงึพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจและมีความสุขที่ความตอ้งการหรือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
บรรลุผล ส าหรับผูป้กครองส่วนใหญ่ยอ่มตอ้งการหรือคาดหวงัวา่การบริหารโรงเรียนที่ดีจะท าให้นกัเรียน
ไดรั้บความรู้ มีความสามารถ มีผลการเรียนที่ดีนัน่เอง (ชุติมา  แพกุดเรือ , 2556 , หนา้ 3)     
             โรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร จดัการศึกษาตั้งแต่
ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  และจดัรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน โดยยดึแนวทางการบริหาร
และการจดัการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหลกั ในการบริหารสถานศึกษาตามขอบขา่ย
การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดา้น ไดแ้ก่  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การ
บริหารบุคคล  และการบริหารทัว่ไป ในระยะแรกที่เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสผูป้กครองมีความพงึพอใจ
ส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่ในระยะหลงัจ านวนนกัเรียนลดลง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูป้กครองมี
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ความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นต่างๆนอ้ยลง ซ่ึงในปัจจุบนัมีงานวจิยัที่ได้
ศึกษาเก่ียวกบัความพงึพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ไดแ้ก่ 
วรายทุธ   แกว้ประทุม (2556, หนา้ 91) ไดศึ้กษาความพงึพอใจของผูป้กครองที่มีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนบา้นหินแร่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่ โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 4 อนัดบัคือ ดา้นบริหารงานวชิาการ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไป 
          จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ที่มีความส าคญัต่อความพงึพอใจของผูป้กครองต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานเขตมีนบุรี เพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายน าสู่การวางแผนเพือ่พฒันาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็น
ขอ้มูลในการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  

2. เพือ่เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก โดยจ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

     การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยมุ่งศึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียน ที่มีต่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  ส านกังานเขตมีนบุรี   สงักดั
กรุงเทพมหานคร โดยยดึแนวทางการบริหารตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39  (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553, หนา้ 
14)ไดก้  าหนดขอบข่ายการบริหารการศึกษาออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี ดา้นบริหารงานวชิาการ ดา้นบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงานทัว่ไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
                 ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงส ารวจ โดยประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก กรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี  
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 266 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ที่1-6 โรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวกไดจ้  านวน 159 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายดว้ยวธีิการจบัฉลาก
ประกอบดว้ยเพศชาย 59 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 เพศหญิง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9จบการศึกษาระดบั
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มธัยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2    ระดบัอนุปริญญา หรือ ระดบั
ปริญญาตรี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และระดบัประถมศึกษา จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4   
                 เคร่ืองมือวจิยัที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดย 
แบ่งออกเป็น  3 ตอนดงัน้ี  แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ถามเก่ียวกบัเพศและ
ระดบัการศึกษาเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก จงัหวดักรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานเขตมีนบุรี เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก จงัหวดักรุงเทพมหานคร สงักดั
ส านกังานเขตมีนบุรี  จ  านวน 40 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวชิาการ   ดา้นการบริหาร
งบประมาณ     ดา้นการบริหารบุคคล  ดา้นการบริหารทัว่ไปรวมไปถึงขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัไดท้ดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามและ
วตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีสูงกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
และหาค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (C0efficient Alpha) ของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .979 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยตวัเองจ านวน 159 ฉบบั ระหวา่งวนัที่ 24-28 เมษายน 2560 และ
นดัวนัและเวลาเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง จนไดรั้บแบบสอบถามคืน คิดเป็นร้อยละ 100  วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยหาค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�)   ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และท าการทดสอบค่าที (t-test) กบัตวัแปรเพศ  และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) กบัตวัแปรระดบัการศึกษา และการเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่  (Scheffe)          
 
ผลการวิจัย 

1. ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดั
ใหม่ล านกแขวก จงัหวดักรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี    โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั  

2. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของ ผูป้กครองนกัเรียนที่มีเพศ แตกต่างกนัมีความพงึพอใจที่มีต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สังกดัส านกังานเขตมีนบุรีโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
            3.ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของ ผูป้กครองนกัเรียนที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความ
พงึพอใจที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังาน
เขตมีนบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบริหารงานวชิาการ และดา้น
บริหารงานงบประมาณมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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อภิปรายผลการวิจัย 

                   จากการวจิยัเร่ืองความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี พบประเด็นที่
น่าสนใจ น ามาอภิปรายผล ดงัน้ี   

    1.  ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดั
ใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานเขตมีนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พจิารณาในรายดา้นพบวา่ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวกดา้นบริหารงานวชิาการมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นบริหารงานทัว่ไป ดา้น
บริหารงานงบประมาณ และดา้นบริหารงานบุคคล ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  
ไดน้ าหลกัการบริหารตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  อนัไดแ้ก่ การปฏิรูป
สถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และ
การปฏิรูประบบการบริหารของโรงเรียนมาเป็นหลกัในการวางแผนการบริหารงานต่างๆของโรงเรียนใหไ้ด้
มาตรฐาน ส่งผลใหโ้รงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  และก าลงัพฒันาการบริหารงานในดา้นต่างๆใหมี้คุณภาพมากยิง่ขึ้น   นอกจากน้ีโรงเรียนได้
มีการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษาโดยใหชุ้มชน ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และเป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดมี้การจดัโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิง
นโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึง
ท าใหโ้รงเรียนคล่องตวั มีอิสระในการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management:SBM) ซ่ึงเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียน
สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และสามารถพฒันาต่อเน่ือง(กระทรวงศึกษาธิการ,2546, 
หนา้ 6)  จึงท าใหโ้รงเรียนตอ้งพฒันาการบริหารโรงเรียนใหมี้คุณภาพ โดยผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในภารกิจของโรงเรียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป จึงท าให้ผูป้กครองนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวกอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วรายทุธ   แกว้ประทุม (2556, หนา้ 91) ไดศึ้กษาความพงึพอใจของผูป้กครองที่มีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนบา้นหินแร่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่ความพงึพอใจโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 4 อนัดบัคือ ดา้นบริหารงานวชิาการ 
ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไปและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นงลกัษณ์  กลมเกล้ียง (2554, หนา้ 58) ไดศึ้กษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของ
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โรงเรียนวดับุรพาพทิยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ความพงึพอใจ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ีคอื การบริหารงานบุคคลมีคะแนน
เฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือการบริหารงานทัว่ไป การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานวชิาการ
ตามล าดบั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ผูว้จิยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

     1.1 ดา้นบริหารวชิาการ พบวา่ ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวกอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก สถานศึกษาไดมี้การ
ปฏิรูปการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ครูจดั
กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทุกดา้นทั้งร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญา มีการจดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กบัความรู้ทางวชิาการใหก้บันกัเรียน ปลูกฝังการเป็น
พลเมืองดี  มีการจดักิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลายที่จะท าใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถของ
ตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ กลา้แสดงออก มีความสนุกสนาน มีการติดตามผลการเรียนของนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอและจดัซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนที่มีผลการเรียนต ่าเพือ่เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนตลอดจนการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลใหผู้ป้กครองไดท้ราบเป็นระยะ
ท าใหมี้ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานของสถานศึกษาอยา่งมาก    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอรญา ศรีสมุทร (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการจดั
การศึกษาใน สถานศึกษาสงักดัเทศบาลเมืองวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่  ความพงึ
พอใจ ดา้นบริหารวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบรรเจิด ศุภราพงศ ์(2556, หนา้ 
100) ไดศ้ึกษาความพงึพอใจของผูป้กครอง ในการบริหารงานของโรงเรียนปากช่องพทิยาคม สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ 
    1.2 ดา้นบริหารงบประมาณ พบวา่ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหาร
งบประมาณอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสถานศึกษาไดมี้การบริหารงบประมาณในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีคณะครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  การใชเ้งินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีประโยชน์คุม้ค่าต่อการจดัการเรียนการสอน การจดัท าเอกสารหลกัฐานการเงินต่างๆไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์สุจริต ท างานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มี
คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการ
ด าเนินงานการใชง้บประมาณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ นอกจากน้ียงัพบวา่โรงเรียนจดับริการอาหารเชา้และ
อาหารกลางวนัที่ดีมีคุณค่าทางอาหารตามหลกัโภชนาการ  นกัเรียนทุกคนไดไ้ปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนทุกปีงบประมาณ และผูป้กครองไดรั้บความสะดวกในการรับค่าเคร่ืองแบบและอุปกรณ์การเรียน
ฟรีทุกปีการศึกษา ท าใหผู้ป้กครองนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาอยา่งมาก 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อ านวย แกมนิล (2550, หนา้ 80)ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของผูป้กครอง
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นกัเรียนที่มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นคลองสิบสาม สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ 
เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ มีความคิดเห็นดา้นงบประมาณโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ชุติมา แพกุดเรือ (2556, หนา้ 46) ไดศึ้กษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา่ ความพงึ
พอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   

     1.3 การบริหารบุคคล พบวา่ ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารบุคคลอยูใ่น

ระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูมีอธัยาศยัที่ดี ยิม้แยม้แจ่มใส และรักใคร่เมตตาศิษยท์ุกคนอยา่ง

เท่าเทียมกนั การจดัครูที่มีความรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประสบการณ์ มี

ความสามารถในการแกปั้ญหาใหเ้ป็นครูผูส้อนและครูประจ าชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการกวดขนัในดา้น 

การเรียนของนกัเรียนมีการพฒันาขา้ราชการครูใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของ

สถานศึกษา มีจ  านวนครูเพยีงพอในการสอนและดูแลนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ียงัพบวา่ผูบ้ริหารและครูมี

บุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม มีความเป็นกลยัาณมิตรกบันกัเรียน ผูป้กครองและบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนัดงัที่  

ผสุดี  แสงหล่อ ( 2555 , หนา้ 14 ) ไดก้ล่าวสรุปความส าคญัของความพงึพอใจวา่ เป็นที่พงึปรารถนาของบุคคล

เพราะช่วยใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างความพงึพอใจนั้นผูบ้ริหาร

จ าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบักระบวนการเทคนิคและวธีิการดว้ยการอาศยัแรงจูงใจเป็นเคร่ืองมือส าคญั การจูงใจบุคคล

ใหไ้ดผ้ลนั้นผูบ้ริหารตอ้งใชส่ิ้งจูงใจที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคลและมีความรู้พืน้ฐานที่จะ

น าไปใชใ้นการเสริมสร้างความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สถาพร  ส่องแสง 

(2554, หนา้ 88) ไดศึ้กษาต่อความพงึพอใจต่อการจดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดักระเฉท 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 ผลการศึกษาพบวา่  ความพงึพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ไดแ้ก่ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงบประมาณ และดา้นบริหารงาน

ทัว่ไปและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิรันดร์ วงศม์ณีนิล (2551, หนา้ 62) การศึกษาความตอ้งการของ

ผูป้กครองนกัเรียน ต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนอรวนิวทิยาจงัหวดัระยองผลการศึกษา 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น เรียงจากมากไปนอ้ย คือ 

ดา้นบริหารงานบุคลากร ดา้นบริหารงานวชิาการ ดา้นบริหารงานทัว่ไป และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นงาน

งบประมาณ 

                  1.4 การบริหารทัว่ไป พบวา่ ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานทัว่ไปอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนมีการจดัระบบดูแลความปลอดภยัแก่นกัเรียน ท าประกนัอุบติัเหตุ
ใหก้บันกัเรียนทุกคน มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีความร่มร่ืน สวยงาม สะอาด มี
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การก าจดัขยะมีการรณรงคแ์ละใหค้วามรู้แก่นกัเรียนถึงความส าคญัในการแยกขยะก่อนทิ้ง นอกจากน้ียงัมี
การจดัครูเวรประจ าวนัในการดูแลช่วยเหลือ ดา้นความปลอดภยัของนกัเรียน การใหบ้ริการแก่ชุมชนเช่น
อนุญาตใหใ้ชส้ถานที่ของโรงเรียนในการจดักิจกรรมต่างๆ การใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จดั
ศาลาความรู้เพือ่ใหข้อ้มูลขา่วสารแก่ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ เพราะการบริหารทัว่ไปเป็นงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบังานทุกดา้นและเป็นปัจจยัสนบัสนุน ส่งเสริมใหก้ารบริหารสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลการปฏิบติังานเพือ่พฒันาปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารและครูส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินซ่ึงมีความรู้จกั รักและเคารพของคนในทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้ 
ผูป้กครอง ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอยูเ่ป็นประจ า อีกทั้งโรงเรียนมีการปรับปรุง
ตกแต่งอาคารสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน รอบอาคารเหมาะสมกบัการพกัผอ่น มีบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มที่ดี ร่มร่ืน สวยงาม สะอาดและมีระบบการก าจดัขยะที่ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุทยั 
สงัขว์งษ ์(2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพงึพอใจของครูและผูป้กครองนกั เรียนที่มีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วดัใหญ่วนันา เนตรสวสัด์ิอุปถมัภ)์ อ าเภอหนองแค สงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่  ความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป รองลงมาคอื ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารและสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เสาวภาคย ์ ปฐมพฤกษว์งษ ์(2558, หนา้ 86)ผลการวจิยั พบวา่  ความพงึพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน ในอ าเภอเขาสมิง สงักดัสานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตราด
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
รองลงมา ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานวชิาการ และดา้นการบริหารงานงบประมาณ  

      2.  ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีเพศต่างกนั ต่อการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี   

พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนที่เป็นเพศชายและผูป้กครองนกัเรียนที่เป็นเพศหญิงมีความพงึพอใจต่อการ

บริหารงานภายในโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  ไม่แตกต่างกนัทั้งภาพรวมและรายดา้นซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกนัระหวา่งเพศ ทั้งน้ีผูป้กครอง

นกัเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงปัจจุบนัส าคญัเท่าเทียมกนัทั้งการท างานและเร่ืองครอบครัว ความพงึพอใจ

ที่มีต่อการบริหารงานจึงไม่แตกต่างกนั ดงันั้นการพฒันาการบริหารงานของโรงเรียน ทั้งดา้นการบริหาร

วชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ผูป้กครอง

สามารถร่วมกนัพฒันาไดโ้ดยไม่ตอ้งค  านึงถึงเร่ืองความแตกต่างระหวา่งเพศ เป็นหลกัการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุทยั สงัขว์งษ ์(2553, บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาความพงึพอใจของครูและ

ผูป้กครองนกั เรียนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วดัใหญ่วนันา เนตรสวสัด์ิ

อุปถมัภ)์ อ าเภอหนองแค สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การ
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เปรียบเทียบความพงึพอใจของครูและผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงาน ของผูบ้ริหารโรงเรียน

อนุบาลหนองแค(วดัใหญ่วนันาเนตรสวสัด์ิอุปถมัภ)์ อ าเภอหนองแค สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

สระบุรี เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ อาชีพ และระดบัการศึกษา ผลปรากฏวา่ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นเพศ ที่ไม่แตกต่างกนั 

                   3.  ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ

พงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้ ซ่ึงเป็นเพราะการบริหารงานที่ไดม้าตรฐานอยา่งทัว่ถึง  ไม่เลือกปฏิบติัเฉพาะกลุ่ม

ระดบัการศึกษา  และผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีความผกูพนักบัโรงเรียน รับรู้ความเคล่ือนไหว การ

เปล่ียนแปลงของโรงเรียนอยูต่ลอดเวลา  การพฒันาสู่การเปล่ียนแปลงของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  และการ

พฒันาเพือ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทุกคร้ังผูป้กครองก็ไดมี้ส่วนร่วม แบบบูรณาการร่วมกนัในโรงเรียน จึงท า

ใหผู้ป้กครองทุกระดบัการศึกษาลว้นมีความพงึพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวกอยู่

ในระดบัมากทุกกลุ่มซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกียรติศกัด์ิ  นาคสนิท (2559, บทคดัยอ่) ผลการ

เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครอง นกัเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพจิิตร จ าแนกตาม

วฒิุการศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

                    1. ดา้นการบริหารวิชาการ  สถานศึกษาควรจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน และสภาพชุมชน และสงัคม 

                   2. ดา้นการบริหารงบประมาณสถานศึกษาควรควบคุมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบตัิ

งาน ควรมีรายงานผลการระดมทรัพยากรของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

                  3. ดา้นการบริหารบุคคล ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรควรใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการที่ดีแก่

ผูป้กครอง นกัเรียน ชุมชน หน่วยงานและบุคคลอ่ืนอยา่งเสมอภาค 

                   4. ดา้นการบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารและครูควรใหค้  าแนะน า ปรึกษาในเร่ืองต่างๆแก่ผูป้กครอง

และชุมชน ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่างๆ 
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 ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

                     1.   ควรมีการศึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัใหม่

ล านกแขวก โดยก าหนดตวัแปรในการที่จะศึกษาเก่ียวกบั อายขุองผูป้กครอง และอาชีพของผูป้กครอง 

        2.   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที่มีการต่อการบริหาร

สถานศึกษาระหวา่งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน 
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