
ความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจดัการศึกษา                                                       

ของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) 

สํานักงานเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

ภูริทตั  ตอ้งชู* 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์-อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  186  คน  โดยใชต้าราง  Krejcie และ Morgan  โดยวิธี

สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี

ผ่านการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.939  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นครูผูส้อน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์

และส่ือ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการเรียนการสอน 2) นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการเรียนการสอน และดา้นการวดั

และประเมินผล มีความแตกต่างกนั 3) นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์-อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น แตกต่างกนัทุกดา้น 

*สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
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คาํสําคญั 

 ความพึงพอใจ   การจดัการศึกษา 

บทนํา 

สถาบนัการศึกษามีบทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ  การศึกษามีความจาํเป็นและสาํคญั

ยิ่งแก่ทุกคน  การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการสร้างบุคคลให้มีความรู้  ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีและสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข  การท่ีเยาวชนของชาติสามารถจบ

การศึกษาจนจบหลกัสูตรหรือจบการศึกษาไดน้ั้น  จาํเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวงการศึกษา  ครู  

อาจารย ์ จะตอ้งร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ  โดยส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการศึกษาวิชาชีพเป็นรากฐานอนัสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  

เพราะความเจริญของประเทศนั้นข้ึนอยูก่บัทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ  สามารถสนองความตอ้งการของ

สงัคมรวมทั้งการรู้จกันาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้(อา้งใน นิตอนงค ์ สุภาษี, 2548, หนา้ 1) 

 การศึกษาของเด็กไทยท่ีผา่นมา มีความพยายามในการยกระดบัมาตรฐานทางการศึกษาของ

เด็กและเยาวชนเพื่อให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ เน่ืองจากในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

เด็กไทยในแต่ละปี ผลท่ีออกมามักอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ํ่ากว่ามาตรฐาน  หากมองยอ้นถึงปัญหาทาง

การศึกษาของเด็กไทย และการกระตุ้นเม็ดเงินเพื่อช่วยเหลือจึงอาจต้องมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา

บุคคลากรให้มากยิ่งข้ึน เพราะการท่ีบุคคลากรดา้นครูยงัขาดการพฒันาทางความรู้และการศึกษา ก็

จะส่งผลให้ไม่เกิดการพฒันาทางการเรียนการสอน และทาํให้เด็กไม่สนใจเรียนในท่ีสุด และ

ท้ายท่ีสุดแล้วก็จะส่งผลให้บัณฑิตท่ีผลิตออกไปนั้ น ไม่สามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานในสาขาท่ี

ตลาดแรงงานในประเทศตอ้งการ และขาดแคลนแรงงานในท่ีสุด (กรมประชาสมัพนัธ์, 2553) 

 ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสามเสน-

นอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เพื่อเป็นแนวทางในการนาํผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนมา

เป็นแนวทางและพฒันาปรับปรุงในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  ใหเ้ป็นโรงเรียนท่ี

อยูใ่นความคิด  ความศรัทธา  และความใฝ่ฝันของบุคคลทัว่ไปของสังคมมากยิ่งข้ึนไป  สอดคลอ้ง

ต่อความมุ่งหวงัของนกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน   เพื่อใหน้กัเรียนเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้ง

ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  คุณธรรมและจริยธรรม  อีกทั้งยงัช่วยให้ปรับตวัและ

ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียนสามเสน-

นอก (ประชาราษฎร์อนุกลู)  สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียน

สาม-เสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู)  สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศและ

ระดบัชั้น 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1.  ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) ประจาํปี 2560 จาํนวน 342 คน 

1.2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ถึง ระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ประจาํปี 2560 จาํนวน 186 คน 

คดัเลือกโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสดัส่วน 

2. เน้ือหาท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 4 ดา้น คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นครูผูส้อน ดา้น

อาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ และดา้นวดัและประเมินผล 

  

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงสํารวจ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนใน

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สาํนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 

2560 จํานวน 342 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก

(ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ไดจ้าํนวน 186 คน ดว้ยวิธีการสุ่ม

แบบชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน ประกอบดว้ย นักเรียนในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์

อนุกลู) นกังานเขตดินแดง เพศหญิง จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 เพศชาย จาํนวน 84 คน คิด

เป็นร้อยละ 54.2 นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 ระดบัชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 65 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.9 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั

การศึกษาโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบไปด้วย แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ถามเก่ียวกับเพศ และ

ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาโรงเรียน

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 4 ด้าน จาํนวน 40 ขอ้ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้าน

ครูผูส้อน ดา้นอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์และส่ือ และดา้นวดัและประเมินผล รวมปึงขอ้เสนอแนะของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีสูงกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ถือว่า

อยูใ่นเกณฑ ์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้  และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha  

Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.939 ผูว้ิจยัได้แจก

แบบสอบถามดว้ยตวัเอง จาํนวน 186 ฉบบั ประกอบดว้ยระหว่างวนัท่ี 1-30 เมษายน 2560 และเก็บ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง จนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานโดยการ

ทดสอบค่าที (t-test) กบัตวัแปรเพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) กบัตวัแปรระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา  

 

ผลการวิจยั 

1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก

(ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นครูผูส้อน ดา้นการวดัและ

ประเมินผล และดา้นอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์และส่ือ ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการเรียนการ

สอน 
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2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 

1 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล มีความ

แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มี

ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์-อนุกลู) สาํนกังานเขต

ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น แตกต่างกนัทุกดา้น 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสามเสน

นอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   พบวา่  ประเดน็ท่ีน่าสนใจควร

นาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สาํนกังานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวมและพิจารณาเป็นรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยมีความ

พึงพอใจ 4 ด้าน ซ่ึงด้านครูผูส้อนมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ด้านการวดัประเมินผล  ด้านอาคาร 

สถานท่ี อุปกรณ์และส่ือ  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการเรียนการสอน  เน่ืองมาจากนกัเรียนมีความ

พึงพอใจในการกําหนดนโยบายการบริหารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกูล) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   สามารถพฒันาสถานศึกษาในดา้น

การจดัการจดัการศึกษาจนกระทัง่ทาํให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและเช่ือมัน่ว่าเม่ือตนเองไดจ้บ

การศึกษาจากสถาบนัแห่งน้ีแลว้  จะทาํให้ตนเองนั้นเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองให้เป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสามารถใชชี้วิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นสุขใน

สังคมได ้ จึงทาํให้โรงเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร    ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากนักเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน และสังคมอีกดว้ย   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของงานวิจยัและพฒันา (2554, หน้า 56)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจของครู 
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นกัเรียน และผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ปีการศึกษา 2554  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาดา้นวิชาการ

และกิจการนักเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ทั้ งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนไดพ้ฒันาเน้ือหาการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัวยั  และมีการจดัการเรียนรู้ท่ีสนุก  มีส่ือท่ีทนัสมยั  ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้น  ไดด้งัน้ี 

 ดา้นท่ี 1  ดา้นการเรียนการสอน  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

แสดงว่าทางโรงเรียนได้มีการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักเรียนเรียน  โดย

โรงเรียนมีการจดักิจกรรมทาํคุณประโยชน์แกชุมชนและสงัคม  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมใหก้บั

ผูเ้รียนโดยผ่านการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม  อีกทั้งนักเรียนไดรั้บการมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสรร

และจดักิจกรรมดว้ยตนเอง  จึงทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจในการ

เรียนการสอน  ตลอดจนไดรั้บความสาํคญัจากครูผูส้อนให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ให้เขา้ใจเก่ียวกบั

การจดัการเรียนการสอนและการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและ

สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณะอนุกรรมการงานวิจยั

และพฒันา (2553, หน้า 58)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูป้กครองต่อการจดัการ

เรียนการสอนของโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2553  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียน

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  เน่ืองจากโรงเรียนไดพ้ฒันา

เน้ือหาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยั  และมีการการจดัการเรียนรู้ท่ีสนุก  และมีส่ือท่ีทนัสมยั  อีกทั้ง

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตติมา  อคัรธิติพงศ์ (2552, หน้า 15)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจในการ

จดัการเรียนการสอนวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องนักศึกษาภาคปกติ  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษามีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรม

การเรียนการสอนในระดบัมาก  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์ 

และส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมเพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดา้นท่ี 2  ดา้นครูผูส้อน  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

แสดงว่า  ครูผูส้อนเป็นผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ  มีความเช่ียวชาญ  และพฒันาตนเองในทาง

วิชาชีพอยูเ่สมอ  เป็นผูท่ี้มีกลัยาณมิตรท่ีดี  น่าเคารพยกยอ่ง  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เป็นแบบอยา่ง

ท่ีดี  จึงสามารถทาํใหส้ร้างความเช่ือมัน่  สร้างความเช่ือถือและไวว้างใจใหแ้ก่นกัเรียนได ้ ตลอดจน

ครูผูส้อนยงัเป็นผูท่ี้มีการเตรียมการสอนและส่ือการสอนอย่างเต็มท่ี   และมีการเปิดโอกาสให้
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นกัเรียนซกัถามและให้เขา้ร่วมกิจกรรมอยูส่มํ่าเสมอ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณะอนุกรรมการ

งานวิจยัและพฒันา (2553, หน้า 58-59)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูป้กครองต่อ

การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2553  ผลการวิจยัพบว่า  

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  แผนกการเรียน EP มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ

สอนดา้นครูผูส้อนในระดบัมากท่ีสุด  เพราะเน่ืองจากครูผูส้อนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมี

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีสนุก   

ดา้นท่ี 3  ดา้นอาคารสถานท่ี อุปกรณ์และส่ือ  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเร่ิมเดินทางเพื่อจะมาเขา้เรียนโดยการ

คมนาคมจากบา้นมาโรงเรียนนั้นเดินทางไดส้ะดวกและรวดเร็วสภาพแวดลอ้มบรรยากาศภายใน

โรงเรียนน่าอยู ่ สะอาด  เรียบร้อย  และระหว่างอยูใ่นโรงเรียนรู้สึกมีความปลอดภยั  การให้บริการ

ของห้องสมุดก็มีหนังสือท่ีเพียงพอต่อการคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตรงตาม

หลกัสูตรและเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน  ตลอดจนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของนักเรียนโดยตรง  จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากข้ึน  สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของทรรศนีย ์ วราห์คาํ (2554, หน้า 73-74)  ท่ีศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของโรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม  สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อดา้นอาคารสถานท่ีและดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  เพราะโรงเรียนมีการจดัอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดัตรัง 

(2555, หน้า 74)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจดัการศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดัตรัง  ผลการวิจยัพบว่า  ความ

พึงพอใจของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  เน่ืองจากอาคารสถานท่ีมีความสะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  มีความปลอดภยั  และเหมาะสม

ต่อการเรียนรู้   

ดา้นท่ี 4  ดา้นการวดัประเมินผล  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  แสดงว่าระบบการวดัและประเมินผลของทางโรงเรียนมีความเท่ียงตรง ตรงตามความรู้

ความสามารถของนกัเรียน  ครูผูส้อนเองก็มีความเป็นธรรมในการตรวจ ขอ้สอบเพื่อใหค้ะแนนตรง
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กับความสามารถของนักเรียนท่ีได้  มีการวดัผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังเรียนอย่าง

สมํ่าเสมอ    เน้ือหาขอ้สอบท่ีใช้สําหรับวดัและประเมินผลอยู่ในขอบเขตวตัถุประสงค์ของการ

เรียนรู้  และโรงเรียนยงัมีระบบการจดัเก็บขอ้สอบท่ีเป็นมาตรฐานสามารถคน้หาหรือตรวจสอบได ้ 

อีกทั้งครูยงัมีการแจง้วตัถุประสงค ์ ขอบเขตเน้ือหาท่ีจะสอบใหน้กัเรียนทราบ  และทางโรงเรียนก็มี

การแจง้กาํหนดระยะเวลาสอบล่วงหน้า  เพื่อให้นกัเรียนทราบและมีเวลาเตรียมตวัอ่านหนังสือใน

การสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนทางโรงเรียนมีการจดัเตรียมการสอน

เสริมสําหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนและนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อให้

นกัเรียนไดรั้บความรู้และความเขา้ใจเพิ่มมากยิ่งข้ึนก่อนทาํการสอบซ่อม    สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของของจิตติมา  อคัรธิติพงศ ์(2552, หน้า 15)  ผลการวิจยัพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจในดา้น

การประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยเฉพาะในด้านความทันสมัยและ

ประสิทธิภาพของขอ้สอบ  ความสมดุลของจาํนวนขอ้สอบกับเวลา  และการประเมินผลอย่าง

ยติุธรรมและสามารถตรวจสอบได ้ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยวุดี  ภกัดีวานิช  (2550, หนา้ 

137)  ท่ีศึกษาเจตคติของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีเจตคติต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านการวดัและ

ประเมินผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  อนัเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดการวดัและประเมินผลการ

เรียนไวเ้ป็นมาตรฐานและชดัเจนเป็นรูปธรรม 

2. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร   จาํแนกตามเพศ  

พบว่า  โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เพราะเน่ืองมาจากนกัเรียนเพศชายและนกัเรียนเพศหญิงไดรั้บสิทธิ

เสรีภาพเท่าเทียมกนั  เพราะฉะนั้นในเรียนเรียนหรือทาํกิจกรรมใดๆท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน  นักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงจึงไดแ้สดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ

เท่าเทียมกนัอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้การเรียนหรือกิจกรรมของตนเองไดด้าํเนินและบรรลุ

เป้าหมายไปในทางเดียวกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภารัตน์  เมืองโสภา (2553, บทคดัย่อ)  ท่ี

ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมีความ

คาดหวงัต่อการจดัการศึกษา  จาํแนกตามเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 

3. ผลจากการเปรียบเทียบพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสาม

เสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   จาํแนกตามระดบัชั้นท่ี

เรียน  พบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้น  พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  เพราะเน่ืองมาจากนกัเรียนท่ีเรียนระดบัชั้นต่างกนัมีจุดมุ่งหมาย

ผลสําเร็จทางการศึกษาท่ีเหมือนกนัถึงแมห้ลกัสูตรท่ีเรียนจะแตกต่างกนั  จึงไดรั้บกระบวนการ

จดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการเรียนต่างกนักนั  เน่ืองจาก

ทางโรงเรียนไดมี้การวางระบบโดยให้ครูผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกั

ปรัชญาและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน  ประกอบกบัการใชส่ื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนและคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ตรงตามความตอ้งการของนักเรียน  มีการไดรั้บการวดัผลและประเมินผลท่ีถูกตอ้ง  

เท่ียงตรง  และสามารถตรวจสอบไดต้รงตามความสามารถของนกัเรียน  ครูผูส้อนมีการวางตนเป็น

กัลยาณมิตรท่ีดี  น่าเคารพยกย่อง  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เป็นแบบอย่างท่ีดี  และยงัเป็นผูท่ี้มี

ความรู้ความสามารถ  มีความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการจดัหาส่ือ

อุปกรณ์ต่างๆ มาใชป้ระกอบเป็นส่ือการสอน  อีกทั้งยงัมีเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งฝังแน่นและมีความสุข สนุกสนานกบัการเรียน  ตลอดจนนกัเรียนรู้สึก

ว่ามีความปลอดภยัเม่ือตนไดเ้ขา้มาเรียนรู้และใชชี้วิตร่วมกบัเพื่อนๆ ในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุวดี  ภกัดีวานิช  (2550, หน้า 138)  ท่ีศึกษาเจตคติของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษาท่ีศึกษาใน

คณะท่ีต่างกนัมีเจตคติต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั  0.05  เพราะการเรียนการสอนของแต่ละคณะมีความคลา้ยคลึงกนัถึงแมว้่าจะมีความ

แตกต่างกนัของแต่ละหลกัสูตร  แต่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดัการศึกษาของทุกคณะไป

ในทิศทางเดียวกนั  
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัไปใช ้

 1. การจดัการศึกษาดา้นการเรียนการสอน  ทางโรงเรียนควรจดัวิชาเรียนและตาราง

การเรียนของนักเรียนให้เหมาะสม  ซ่ึงในบางคร้ังกิจกรรมท่ีตอ้งทาํนอกเหนือการเรียนการสอน

อาจจะมีมากเกินไป  ทาํให้นักเรียนใชเ้วลากบัการมุ่งจดักิจกรรมมากกว่าการเรียน  ซ่ึงอาจจะทาํ

ให้ผลการเรียนของนกัเรียนอาจตํ่าลงได ้ จึงส่งผลให้นกัเรียนเกิดความเครียดและไม่มีความสุขใน

การเรียน  จึงอยากให้ทางโรงเรียนได้มีการจัดวิชาเรียนและตารางเรียนให้เหมาะสมกับความ

ตอ้งการของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนรู้สึกไม่เบ่ือ ไม่กดดนั และไม่เครียดกบัการเรียนและการทาํ

กิจกรรมไปพร้อมๆ กนัในระหวา่งการเรียน        

        2.  การจดัการศึกษาดา้นครูผูส้อน    ครูผูส้อนตอ้งมีความสามารถในการคดักรองและ

ช่วยในการพฒันานักเรียนตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคลได้  อีกทั้งยงัตอ้งยอมรับฟัง

ความเห็นของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น

สาํหรับนาํไปเป็นแนวทางการจดัการศึกษาตามความตอ้งการของนกัเรียน 

 3.  การจัดการศึกษาด้านอาคารสถานท่ี   อุปกรณ์และส่ือ  ทางโรงเรียนควรมี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจาํนวนนักเรียน  เน่ืองจากปัจจุบัน

เทคโนโลยีและการส่ือสารไดเ้จริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย์

อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การศึกษาคน้ควา้  ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จึงทาํใหก้ารจดัการศึกษามี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 4 . การจดัการศึกษาดา้นการวดัประเมินผล  ทางโรงเรียนตอ้งมีระบบการทาํงานดา้น

การวดัประเมินผลคะแนนของนกัเรียนใหมี้ความเท่ียงตรงกบัความรู้ความสามารถของนกัเรียน  อีก

ทั้งตอ้งมีระบบทาํงานการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาเม่ือการวดัประเมินเกิดการผิดพลาด  เพื่อให้ได้

เกิดประโยชน์กบัตวันกัเรียนมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาก

ผูป้กครองนกัเรียนหรือชุมชน  ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

   2.  ควรทาํการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองและนกัเรียนท่ีมีต่อเทคนิคและ

วิธีการจดัการศึกษาของครูผูส้อน 
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