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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

Satisfaction of the Student Parents with the Administration of 

Watraikhing Wittaya School under the Jurisdiction of Secondary 

Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province 
 

สุภาภรณ สุวาท0

1 , ภควรรณ  ลุนสําโรง2 

 

บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม และเพ่ือเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามระดับการศกึษาและอาชีพของผูปกครอง กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม  จํานวน 92 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ  มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.60-1.00 มีคาความเช่ือมั่นเทากับ  0.97  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย   คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance) และการทดสอบรายคูตามดวยวิธีของเชฟเฟ 

 ผลการศึกษา  พบวา  

 1.  ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานท่ีมี

ความพึงพอใจต่ําท่ีสุด คือ ดานการบริหารงบประมาณ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ 

โดยภาพรวมและรายดาน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: .ความพึงพอใจของผูปกครอง 
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Abstract  

The research purposes were to study the satisfaction of the student parents with the administration 

of Watraikhing Wittaya School under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, 

Nakhon Pathom Province; and to compare the satisfaction of the student parents with the 

administration of Watraikhing Wittaya School under the jurisdiction of Secondary Educational Service 

Area Office 9, classified by the education level and parent occupation. The research sample was the 

92 student parents of Watraikhing Wittaya School under the jurisdiction of Secondary Educational 

Service Area Office 9. The research instrument was the 5 levels estimate rating scale questionnaire 

with Item Objective Congruence Index between 0.60-1.00, and reliability 0.97. The data analysis 

statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Analysis of Variance, and 

pair-comparison by the Scheffé method. 

 The research findings were: 

 1. The satisfaction of the student parents with the administration of Watraikhing Wittaya 

School under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom 

Province, overall and each aspect were at high level; the highest satisfaction was the personnel 

administration aspect, followed by the academic administration aspect, and the highest satisfaction 

was the budget administration aspect. 

 2. The comparative results of satisfaction of the student parents with the administration of 

Watraikhing Wittaya School under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9 , 

classified by the education level and parent occupation, overall and each aspect did not different. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีจะทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหดําเนินชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุข สามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน

ของประเทศ การเตรียมคนใหมีคุณลักษณะมองกาว คิดไกล  สามารถเผชิญกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วในปจจุบัน การศึกษาเปนกระบวน การเรียนรูของบุคคลและสังคม การถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบ

สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอม  สังคมการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 13) การศึกษาจึงเปนเครื่องมือท่ี

สําคัญของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม ระบบการศึกษาตองมีความใกลชิดกับระบบ

อ่ืนๆ ดวย ปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  สงผลตอการดํารงชีวิตความเปนอยู  วัฒนธรรมและคานิยมของคนในชาติอยาง 
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มาก อยางไรก็ตามรัฐไดตระหนักวาการจัดการศึกษาท่ีเปน อยูในปจจุบันยังไมสามารถสนองความตองการของสังคม

เพราะสภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการ พัฒนาอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน แตการพัฒนาของไทยยังขาดภาวะสมดุล 

คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่ําลง การศึกษาขาดเอกภาพดานนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและ

ความคลองตัวในการบริหารจัดการ ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ชุมชน จากปญหาดังกลาวรัฐจึงเห็นความ

จําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพ่ือใหการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให 

เปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค เหมาะแกสภาพแวดลอมของสังคมไทย โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการไปยังสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป จากการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว โรงเรียนจึงตองมีการปรับปรุงบทบาทหนาท่ีเดิมใหสอดคลองกับแนวทางใหม ๆ   

 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีผานมา ผูปกครองและชุมชนไดเห็นคุณคาของศึกษา  และตระหนัก

ถึงสิทธิของบุตรหลานท่ีจะตองไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทําใหผูปกครองและผูคนในชุมชนจํานวนมากเริ่มมีความ

กระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวนรวมรับรู และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน โรงเรียนจึงเปน

สถานศึกษาท่ีพอแมผูปกครองและชุมชน ไดตั้งความหวังไวอยางสูง  เพ่ือเปนท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู อบรมบมนิสัย

คุณธรรมจริยธรรม เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ตั้งแตครอบครัวจนถึงประเทศชาติ โรงเรียนเปนหนวยงานราชการท่ีสําคัญ

ท่ีสุด โรงเรียนมีบทบาทโดยตรงในดานการพัฒนามนุษย คือ มีหนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาเยาวชน  หรือพัฒนาคนท่ีอยู

ในความรับผิดชอบใหเปนคนท่ีสมบูรณ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2528 : 19) การปฏิบัติงานของโรงเรียนน้ัน ตองจัดการ

เรียนการสอนใหนักเรียนบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ถูก

กําหนดใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศท่ีมีจุดประสงคท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเปนไทย การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนเรื่อง

สลับซับซอนตองอาศัยความละเอียดออน พิจารณาอยางรอบคอบ ดังน้ันในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจึงตองการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา (เสาวลักษณ ตันตพิิบูลทรัพย, 2545 : 3) แตการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีผานมายังไมสรางใหนักเรียนเกิด

ความผูกพันกับชุมชน นักเรียนยังไมคอยเกิดความสํานึกท่ีจะรวมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน ในขณะเดียวกันการให

ขอเสนอแนะ การรวมรบัผิดชอบ  ตลอดจนความรวมมือของผูปกครองและชุมชนท่ีมีตอโรงเรียนน้ันก็มีนอยมากเชนกัน 

ปญหาเหลาน้ีควรจะไดรับการแกไข ซึ่งการแกไขตางๆ ของโรงเรียนโดยฝายบริหารและฝายปฏิบัติการอยางเดียวอาจไม

สามารถมองเห็นปญหาทุกดาน  แตถาไดมีการศึกษาจากชุมชนหรือผูปกครองจากโรงเรียนบางจะชวยใหมองเห็นปญหา

จากทิศทางตางๆ กระจางชัดยิ่งข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 39-40) นอกจากน้ีผูปกครอง

ยังเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหน่ึง เพราะวานักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการท่ีถูกตองจากโรงเรียน 

เมื่อไดรับการสงเสริมและสนับสนุนเปนการเสริมแรงจากผูปกครองนักเรียนก็จะเกิดความพรอมในการเรียน เรียนรู

อยางมีความสุข  การพัฒนาการดานตางๆ เปนไปตามเปาหมาย ดังน้ันผูปกครองนักเรียนควรเขามามีบทบาทในการ

สนับสนุนและการสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเขามามีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางในการจัด

การศึกษา 
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 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  เปดทําการ

สอนช้ันมัธยมศึกษา มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอมใหสวยงามและมีบรรยากาศเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน รวมท้ังพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม 

มีความรู และสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข แตจากการท่ีโรงเรียนไดมีโอกาสพบปะกับผูปกครองในการ

ดําเนินกิจกรรมสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน พบวาผูปกครองสวนใหญมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

บริหารงานของโรงเรียนท้ัง  4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งปจจุบันน้ีผูปกครองและชุมชนตางไมแนใจในคุณภาพของโรงเรียน

แตละโรงเรียนวามีความเปนมาตรฐานเทาเทียมกันเพียงใด โรงเรียนจึงจําเปนตองเรงพัฒนาและจัดกระบวนการเรียน

การสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานอยางมีคุณภาพ ท้ังมาตรฐานคุณภาพของนักเรียนและคุณภาพกระบวนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน และท่ีสําคัญก็คือจะทําอยางไรจึงจะทําใหโรงเรียนเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ

การบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพ่ือ

ประโยชนในการใชขอมูลเปนแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาโรงเรียน และการบริหารงานในดานตางๆ 

ของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนพรอมท้ังการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนบานบุงงาวมีความกาวหนายิ่งข้ึน รวมท้ังเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา

โรงเรียนสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม   

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ

ของผูปกครอง 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัด

ไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (Population) ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  จํานวน 125 คน   

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  จํานวน 92 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่

และมอร ใชการสุมตัวอยาง และสุมอยางงาย   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

    ในการศึกษาครั้ ง น้ี ผูศึกษาใช เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลักษณะเปนแบบสอบถาม  

(Questionnaires)  แบงเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหาร งานของ

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย  4 ดาน 

ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ  

 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูศึกษาไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษา  ดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  2. ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท  

(Likert) 

  3. สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาใหขอเสนอ แนะ 

  5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา แลวนําเสนอผู เช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 

(Construct validity) ของคําถามแตละขอโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC: 

Index of Item objective Congruence 

  6. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวนําเสนอ

ตออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหน่ึง แลวนํามาปรับปรุงแกไขจนสมบูรณ 
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  7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับผูปกครองนักเรียนโรงเรียน ท่ีไมใชประชากรจํานวน 30 

คน  

  8. นําแบบสอบถามแตละขอมาหาคาอํานาจจําแนก เลือกแบบสอบถามขอท่ีมีอํานาจจําแนกอยูใน

เกณฑมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha 

coefficient) ของครอนบราค (Cranach) มีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ  

  9. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรท่ีศึกษาตอไป 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือนําไปขอเก็บรวบรวมขอมูลนําหนังสือขอ

ความอนุเคราะหในการขอเก็บรวบรวมขอมูลเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูปกครองนักเรียนในโรงเรียน 

2. ผูศึกษาไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง เพ่ือมิใหเกิดความคลาดเคลื่อน ไดตรวจสอบความ

สมบูรณ ซึ่งไดแบบสอบถามกลับมาครบถวนทุกฉบับ 

3. ดําเนินการประมวลผลและนําไปวิเคราะหตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับระดับการศึกษาและอาชีพ โดยหาคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนํา ไป

เปรียบเทียบกับเกณฑเฉลี่ย 5 ระดับ และแปรผลดังน้ี 

       4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

       3.50 – 4.49       หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

       2.50 – 3.49       หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

       1.50 – 2.49       หมายถึง  ระดับความพึงพอใจพอใจนอย 

       1.00 – 1.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

  3.  วิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน

วัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามระดับการศึกษา โดย

การทดสอบที (t-test แบบ Independent) 

  4.  วิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน

วัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพท่ีแตกตางกัน 

โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
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 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

1.1 คาเฉลี่ย  ( X ) 

1.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติเชิงอนุมานเพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ใช t-test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 2 กลุม  

2.2 ใช F-test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 3 กลุมข้ึนไป เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ขอท่ี 2 

เมื่อพบความแตกตางหาความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. การวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน ดังปรากฏตามตารางท่ี 2-6 

 

ตารางท่ี  1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของ

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวม  

โดยภาพรวม 3.78 0.60 มาก  

  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.78) ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล ( X  = 3.91) รองลงมา คือ ดาน

การบริหารงานวิชาการ (µ = 3.79) และดานท่ีมีความพึงพอใจต่ําสุดคือดานการบริหารงบประมาณ ( X  = 3.61)  

 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีนท่ีมีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด

นครปฐม 

 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ    

2. ดานการบริหารงบประมาณ    

3. ดานการบริหารงานบุคคล  

4.  ดานการบริหารท่ัวไป    

3.79 

3.61 

3.91 

3.79 

0.62 

0.70 

0.65 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2 

4 

1 

3 
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อภิปรายผล  

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปน

เพราะวา โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เปนโรงเรียนท่ี

ไดรับการยอมรับจากผูปกครองในคุณภาพของผูเรียน ประกอบกับคณะผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนจึงไดพัฒนา

สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความตองการของชุมชน และทางโรงเรียนไดมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและดําเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนมีการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือเปนตัวกําหนดใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ เริ่มตั้งแตไดมีการกําหนดวิสัยทัศนท่ีมุงมั่นพัฒนาการบริหารใหมี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม มีการปรับปรุงแผนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และดําเนินการตาม

แผน มีการดําเนินตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใหมีการปฏิรูประบบการบริหาร

การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา โดยโรงเรียนนํานโยบายไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมายมุงความเปนเลิศทาง

การศึกษา นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีการบริหารงานท้ัง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ใหมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวม มุงผลให

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

จึงทําใหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ      วี

ระสิทธ์ิ วงศผดุงธรรม (2549 : 46-48) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน

กุญแจคริสเตียนวิทยา พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนกุญแจคริสเตียน 

ระดับประถมศึกษา เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยมีความพึงพอใจลําดับสูงสุดคือ ดานการบริหารงานบุคคล รองลงมาตามลําดับคือ ดานการ

บริหารงานวิชาการ และดานการบริหารท่ัวไป สวนดานท่ีมีความพึงพอใจลําดับสุดทาย คือ ดานการบริหารงบประมาณ  

 2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามระดับการศึกษา โดย

ภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ไดจัดกิจกรรมเก่ียวกับนักเรียนและงานวิชาการอยู

เสมอ โดยมีการเชิญผูปกครองนักเรียนและประชาชนเขารวมกิจกรรมดวยจึงทําใหผูปกครองมีการพบปะกันอยูเสมอ 

การท่ีโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองทุกคนเขารวมกิจกรรมจึงทําใหผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกันไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมท้ังทราบสภาพการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดเทาเทียมกัน จึงทํา

ใหผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัด 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัย

ของเกสรินทร ผลกุศล (2551 : 60) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียนผดุงกิจ

วิทยา กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียนผดุงกิจวิทยา 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนผดุงกิจวิทยาท่ีมี

ระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและราย

ดาน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูปกครองทุกอาชีพมีความ

เขาใจเรื่องการจัดการศึกษา มีความสนใจในความเปนไปของการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานของโรงเรียน 

และความคาดหวังท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกดานเหมือนกัน ความตื่นตัวของประชากรในเรื่องของ

การศึกษาในปจจุบันมีมากข้ึน ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแรงงานท่ีสังคมตองการทําใหผูปกครองเห็น

ความสําคัญของการศึกษา และปรารถนาใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาท่ีดี ฉะน้ันผูปกครองไมวาจะอาชีพอะไรก็

ตางไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวจากทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ และดวยการท่ีโรงเรียนเปนโรงเรียนประจําหมูบาน

ผูปกครองทุกคนจึงคอนขางคลุกคลีกับโรงเรียนเหมือนกัน จึงทําใหมีความเขาใจและสนใจตอการจัดการศึกษาและการ

บริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับใกลเคียงกัน นอกจากน้ีผูปกครองยังมีโอกาสเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและบาน และโรงเรียนกับชุมชนอยางเทาทียมกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ

ชวาลา กันทอง (2548 : 67) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญ

จิตวิทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวิทยา 

จังหวัดชลบุรี จําแนกตามอาชีพของผูปกครองนักเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของวิษณุ เกิดในหลา (2547 :55-56) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยา พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน จําแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนโดยใชวัสดุทองถ่ินใหเพ่ิมมากข้ึน และในดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอน

ควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาพรอมท้ังสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

  1.2 ดานการบริหารงบประมาณ ทางโรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ

บริหารการเงิน พัสดุใหเปนปจจุบัน และถูกตอง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน และควรมีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินใหถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนใชจายเงินใหตรงตามวัตถุประสงค 
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  1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรมีโครงการคัดเลือกครูดีเดนเพ่ือใหเปนตัวอยาง

แกครู พรอมท้ังสงเสริมในดานการพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรม การสัมมนา เพ่ือใหครูมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  

  1.4 ดานการบริหารท่ัวไป ทางโรงเรียนควรจัดใหมีการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครอง

ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ จัดโครงการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน เยี่ยมบานผูปกครอง 

เพ่ือใหชุมชนและโรงเรียนมีการสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  2.3 ควรศึกษาการเขามามีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม    
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