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การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง ความคิดเห็นตามความเป็นจริง  ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่สุ่มจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 2 ขั้น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 655 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test, F-test และการเปรียบเทียบเชิงพหุ 
 ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และยังพบว่า แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อ
ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 5% 
 การศึกษาความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่
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ในระดับน้อย และยังพบว่า ระดับช้ันเรียนของนักเรียน มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

5% 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน

ทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ 

และยังพบว่า ระดับชั้นเรียน และแผนการเรียน มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% 
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 The study on the secondary school students’ satisfaction towards the school management 
of the Secondary Educational Service Area Office 1 and 2 (Bangkok Area) aims to study 
expectation, opinion based on reality and satisfaction of the students towards the school 
management in 3 dimensions which are academic, students affair, and school facilities and its 
environment/atmosphere. The target groups of this study are the sampled secondary students in 
the coeducation schools under the Secondary Educational Service Area Office 1 and 2 (Bangkok 
Area), was selected by using stratified two stage random sampling. The total respondent is 655. 
Analyzed using t–test, F–test and multiple comparisons.     

The studies revealed that the average score of the students’ expectation towards the 
school management in the overall was in the high level. Considering that the academic and 
students affair was in the medium level. And school facilities and its environment/atmosphere 
was in the high level. Also, it is found that the studied - majors and GPA of the students were 
significantly affected to their expectation at 5%.  

At the same time, the average score of the students’ perception towards the school 
management inthe overall and each single dimension was in the low level. Also, it is found that 
the student’s grades was significantly affected to their perception at 5%. 
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 The average score of the students’ satisfaction towards the school management in the 

overall and each single dimension was satisfaction dissatisfied. Grades and studied – majors were 

significantly affected to the students’ satisfaction at 5%.  
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                     (ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม) 
 4.6  ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป    66 
                     (ภาพรวม) 

4.7  ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป    70 
                     (ด้านวิชาการ) 

4.8  ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป    74 
                     (ด้านกิจการนักเรียน) 

4.9  ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป    78 
                     (ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม) 

4.10  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป    85 
                       (ภาพรวม) 
              4.11  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป    89 
                       (ด้านวิชาการ) 
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4.12  ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป    93 

                       (ด้านกิจการนักเรียน) 

4.13  ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป    97 

                       (ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม) 

4.14  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ    101 

                       สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

    ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทั่วไป 

            4.15  ค่าเฉล่ียคะแนนความคาดหวังและความเป็นจริงของนักเรียนระดับชั้น   102       

          มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด 

          ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

          จ าแนกตามการจัดการสถานศึกษา 



สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                     หนา 

2.1  ตัวแบบของทฤษฏีความคาดหวัง         10 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา          29 



บทที ่1  

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551ก: 2-3, 2551ข: 6) ได้กล่าว
เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อการจัดการศึกษาและปัญหาการจัดการศึกษา ไว้ว่า 

กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยด้านสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์และภาษา ด้านวัฒนธรรม
เกิดการซึมซับวัฒนธรรมสากลมากขึ้น วัฒนธรรมโลกใหม่เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัย
กัน  มีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกันมากขึ้น ประชากรมีการย้ายถิ่นมากขึ้น ด้านเศรษฐกิจ เร่ือง
ของคุณภาพและประหยัดต้นทุนจะเป็นปัจจัยส าคัญของการผลิตและการแข่งขัน แรงงานและ
ความรู้จึงจ าเป็นต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งการเคลื่อนจากวัยแรงงานสู่วัย
สูงอายุมากขึ้นจากผลของการพัฒนาทางการแพทย์ การสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว 
เศรษฐกิจขยายตัวด้านการเงินและการธนาคารอย่างกว้างขวาง เกิดการค้าเสรี การลงทุนข้ามชาติ 
สถาบันการเงินขนาดใหญ่มีอิทธิพลระดับโลก วิกฤติการณ์น้ ามันส่งผลต่ออ านาจ การต่อรองของ
กลุ่มผลประโยชน์ ส่งผลต่อรายได้ของประชากรและของประเทศทั่วโลก ด้านการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ มีอิทธิพลเหนือระดับภูมิภาคภายใต้การรวมกลุ่มของประเทศมหาอ านาจ 
ลัทธิก่อการร้ายสากลแผ่ขยายไปทั่วโลก  มีการท าลายร้างและก่อความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ด้าน
สิ่งแวดล้อม เกิดการใช้และเผาผลาญทรัพยากรส่งผลให้เกิดกระแสโลกร้อน อุบัติภัยทางธรรมชาติที่
รุนแรง เกิดโรคระบาดใหม่ ที่ต้องหาทางป้องกัน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เจริญ
รุดหน้าไม่หยุดยั้ง เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันในพริบตา ทั้งด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ด้วย
กลไกจากคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุ โดยเฉพาะความรู้มีบทบาทอย่างส าคัญจน
กลายเป็นกระแสควบคุมเศรษฐกิจและสังคมโลก เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี เกิดกระแสเศรษฐกิจ-
สังคมฐานความรู้เร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีบทบาทอย่างยิ่ง
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ในยุคโลกาภิวัตน์ บริบทและปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ล้วนมีอิทธิพล ส่งผลต่อการศึกษาท่ีต้องมี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยท่ีเน้นในเร่ืองของ

มาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต 

สังคมไทยก าลังเผชิญหน้ากับความเสื่อมและความเส่ียงอย่างหลากหลาย ประเทศต้องเผชิญ

กับปัญหาท้าทายท่ีคาดไม่ถึง ท้ังชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม คุณภาพ

การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม และถึงแม้ว่าในปัจจุบันคุณภาพ

การศึกษาไทยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ก็มิได้ท าให้ประชาคมการศึกษาท้อถอย  ทุกคนและทุกฝ่าย

เห็นพ้องต้องกันว่า คุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคน น าคนไปพัฒนาสังคม

และสร้างสรรค์สังคมเพ่ือพัฒนาชาติ 

แม้ว่าองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา ท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติจะได้ด าเนินการ

จัดการศึกษาภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่โดยภาพรวมพบว่าคนไทยทุกคนยังไม่สามารถ

รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ปี พ.ศ. 2548  มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพียง     

8.3 ปี  และเม่ือพิจารณาจากการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้เรียนท่ัวประเทศได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยท่ีคะแนนเฉลี่ยท่ัว

ประเทศในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีแนวโน้มลดลงในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  และจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จ านวน 30,010 แห่ง ได้

มาตรฐานเพียงร้อยละ 35 เท่าน้ัน  โดยด้านท่ีไม่ได้มาตรฐานได้แก่  ด้านผู้เรียน  ไม่ได้มาตรฐาน

เก่ียวกับความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   ทักษะ

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทักษะการท างาน รัก

การท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ด้านผู้บริหาร  ไม่ได้มาตรฐานเก่ียวกับการบริหารวิชาการ

โดยเฉพาะการมีหลักสูตรท่ีเหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่น  การมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้  การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านครู ไม่ได้มาตรฐานเก่ียวกับ ความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและความไม่พอเพียงของครู             

ปี พ.ศ. 2553  มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพียง 8 ปี  และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบ

วิชาสามัญ 7 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปี พ.ศ. 2555 มีเพียงวิชา

ภาษาไทยเท่าน้ันท่ีเด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ยเกินกว่าคร่ึงของคะแนนเต็ม (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2555) ส่วนคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2555 ในช่วงช้ันท่ี 3 (ม.



3 
 

3) มีเพียง 2วิชา ท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเกินกว่าคร่ึงของคะแนนเต็ม คือ วิชาภาษาไทย และวิชาสุข

ศึกษา ในช่วงช้ันท่ี 4 (ม.6) มีเพียงวิชาสุขศึกษาเท่าน้ัน ท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเกินกว่าคร่ึงของ

คะแนนเต็ม (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2555) 

 จากปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนยังขาดความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติใน

การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อีกท้ังการศึกษาไทยยังมีปัญหาในด้านการบริหาร การจัดการ และ

ครูซึ่งเป็นส่วนช่วยท่ีส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน  แต่ผลการประเมินน้ีเป็นเพียงการประเมิน

โรงเรียนภายนอก ท่ีใช้วิธีประเมินโดยวัดจากรายงานเอกสารมากกว่าการท างานจริง ซึ่งไม่ช่วยให้

เห็นสภาพปัญหาอย่างรอบด้านแท้จริงแล้ว ยังไม่สะท้อนปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของผู้

ท่ีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และควรได้รับการพัฒนาอย่างผู้เรียนอีกด้วย  ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษา

ระดับความคาดหวัง ระดับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็น และข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (คะแนนสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็น มาลบด้วยคะแนนความ

คาดหวัง จะได้คะแนนความพึงพอใจ) ในการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสะท้อนปัญหา 

และความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1)  เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวัง และระดับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  2)  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัด 

การสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

  3)  เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังน้ี 

1.3.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา   

          1)  ความคาดหวังของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2)  สภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3)  ความพึงพอใจของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่ง

ศึกษาได้จากการค านวณโดยน าคะแนนสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน มาลบ 

ด้วยคะแนนความคาดหวัง จะได้คะแนนความพึงพอใจ 

 1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งแบ่งขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์

ของกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็น 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนในโรงเรียนต้ังแต่ 2,500 

คนข้ึนไปขนาดใหญ่ มีนักเรียนในโรงเรียน 1,500-2,499 คน  ขนาดกลาง มีนักเรียนในโรงเรียน 

500-1,499 คนและขนาดเล็ก มีนักเรียนในโรงเรียนน้อยกว่า 500 คน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาโรงเรียนแค่ 3 ขนาด   คือ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่  และ

ขนาดกลาง 
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1.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ก าหนด

สาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มน้ีประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม   คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ 8 

กลุ่ม มีดังน้ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

การจัดการเรียนรู้  หมายถึง วิธีการในการจัดให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ของบุคคลตลอดจนการ

สร้างวัตถุปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชนและสังคม  

การสอนซ่อมเสริม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยแก้ไขข้อบกพร่องแก่นักเรียน และ

เสริมทักษะความสามารถให้ดีข้ึน 

ความพึงพอใจ  หมายถึง ระดับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนในการ

จัดการสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีสูงกว่าระดับความคาดหวัง ซึ่งค านวณได้โดยน าคะแนนสภาพ

ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน มาลบ ด้วยคะแนนความคาดหวัง จะได้คะแนนความพึง

พอใจ ถ้าผลคะแนนเป็นลบ แสดงว่า ไม่พอใจ ถ้าผลคะแนนเป็นศูนย์  แสดงว่า  พอใจ  ถ้าผล

คะแนนเป็นบวก  แสดงว่า  พอใจมาก 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอันเป็น

คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามความหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมี 8 ประการคือ1) รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รัก

ความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 

นักเรียน  หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4, ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประเภทสหศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใน

เขตกรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนท่ี 1 

โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนประเภทสหศึกษา ท่ีเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางใน

การจัดการสถานศึกษาได้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน 



 
 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 2.1  ความหมายของความคาดหวัง 
 2.2  ทฤษฎีของความคาดหวัง 
 2.3  ความหมายและทฤษฏีเกีย่วกับความพึงพอใจ 
 2.4  แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 2.5  บทบาทหน้าที่และความส าคัญของการบริหารการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
 2.6  ความหมายของการบริหาร  
 2.7  ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
 2.8  ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 2.9  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.1  ความหมายของความคาดหวัง 

 วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ (2550: 8) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า ความคาดหวัง
เป็น อันดับของจุดมุ่งหมาย, เป็นการรับรู้ การคาดคะเน, เป็นความต้องการ หรือเป็นการประเมิน
คุณค่าของตนเองหรือผู้อ่ืน ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งความคาดหวังนั้นเป็นการคิดล่วงหน้า โดยเกิด
จากประสบการณ์เดิมในอดีตของบุคคล และมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะท าให้ส าเร็จ แล้วใช้
ความคาดหวังนั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรม และพยายามท าให้ส าเร็จตามความ
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คาดหวังนั้น ซึ่งผลของความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ตรงกันเสมอไป (วีระยุทธ พร
พจน์ธนมาศ, 2550:8) 
 สุขุม เฉลยทรัพย์ (2552: 10) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า ความคาดหวังเป็น
ระดับพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อาศัยประสบการณ์เดิมของตนในการตัดสินใจสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดหรือต้องการให้เป็นไปตามความต้องการของตน ความ
คาดหวังของแต่ละบุคคลในเร่ืองหรือสิ่งเดียวกันจึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิ
หลัง ประสบการณ์ ความเข้าใจ แรงจูงใจ ความเชื่อความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยมและการเห็นคุณค่า
ของความส าเร็จ 
 พร เกาทัณฑ์ทอง (2545: 22) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า ความคาดหวังเป็น
ระดับพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อาศัยประสบการณ์เดิมของตนในการตัดสินใจสิ่งใดสิ่ ง
หนึ่งที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดหรือต้องการให้เป็นไปตามความต้องการของตน 

จากการศึกษาความหมายของความคาดหวังข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
ความคาดหวัง ได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ หรือความปรารถนา
ของคนที่คาดการณ์ต่อบางสิ่งบางอย่างไว้ล่วงหน้า โดยความคาดหวังของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับ 
ประสบการณ์ในอดีต แรงจูงใจ  ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติ ของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่จะพยายามให้ประสบความส าเร็จในบางสิ่งบางอย่างตามที่คาดหวังไว้ 

2.2  ทฤษฎีของความคาดหวัง 

 นักจิตวิทยาในกลุ่มปัญญานิยม (Cognitive) ได้เสนอทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy 
Theory) ไว้ดังนี ้
 วิคเตอร์เอส.รูม (Victor H. Vroom) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังของคนเรานั้น เป็นแรง
กระตุ้น ที่ท าให้คนเราพยายามท าในสิ่งที่จะท าให้ตนเองได้รับความสมหวังตามความคาดหวัง 
เปรียบเสมือนความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
ประกอบด้วย 
 1)  ความคาดหวัง (Expectancy)  คือ  ความรับรู้ ความเป็นไปได้ที่ว่าถ้าหากมีความ     
พยายามเพิ่มขึ้นจะน าไปสู่เป้าหมาย หรือผลที่ดีขึ้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับผลที่
จะเกิดขึ้นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  2)  เคร่ืองมือน าไปสู่ผลลัพธ์ (Instrumentality) หรือโอกาสที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ คือ
ความเป็นไปได้ที่ผลจะเกิดขึ้น จากความพยายามที่เพิ่มขึ้น สู่รางวัลที่ต้องการ 
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  3)  การให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้รับ (Valence)  คือ  ลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ
ในรางวัลหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้น ว่ามีความต้องการเพียงใด และให้คุณค่าต่อผลลัพธ์นั้นแค่ไหน การตี
ว่ารางวัลหรือผลลัพธ์ที่ได้ มีสภาพความพอใจหรือไม่ 

การกระท าทุกอย่างมีผลลัพธ์ (Outcomes) เกิดขึ้น ซึ่งผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่พอใจหรือไม่นั้น 
พิจารณาคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ ถ้ารับรู้ และได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ก็จะท าให้มีความ
พยายามมากขึ้นซึ่งบุคคลต้องสามารถก าหนดและเข้าใจผลที่ต้องการจะบรรลุ และโอกาศที่จะ
บรรลุผลดังกล่าว 

ทฤษฎีความคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่เน้นกระบวนการในการจูงใจ (Process 
Theory) โดยการรจูงใจเป็นความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการคาดคะเนของบุคคลนั้น ต่อความ
น่าจะเป็นของการกระท าที่จะน าไปสู่สิ่งนั้น 

เฉลิมเผ่า ออละนันท์ และคณะ (2547: 100-102) ได้อธิบายทฤษฏีความคาดหวัง ไว้ว่า 
บุคคลมีพฤติกรรมก็เพื่อจะไปสู่ความส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายหรือที่ต้องการ เช่น  การคาดหวังในการ
ท างาน (การได้รับค่าตอบแทนที่สูง การยอมรับ การเลื่อนขั้น) บุคคลจะกระท าทุกทางเพื่อให้ได้
สมหวังดังที่ตั้งไว้ แต่การที่เขาจะมีพฤติกรรมใดๆนั้น ต้องพิจารณาโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ 
ผลงานที่เกิดขึ้น คุณค่าของสิ่งที่ได้รับตอบแทนหรือผลที่ได้รับมีค่ามากน้อยเพียงใด และการได้รับ
สิ่งตอบแทนที่ต่อเน่ือง 

แนวความคิดตามทฤษฎีความคาดหวังนั้น มีความเชื่อว่า การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใด
ออกไปย่อมมีผลมาจากความคาดหวังของแต่ละบุคคลว่ามีระดับความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่
ในระดับใด มากน้อยเพียงใด หากบุคคลมีความคาดหวังต่อสิ่งนั้นมาก บุคคลนั้นก็จะพยายามในการ
ปฏิบัติงานมาก ในขณะเดียวกัน หากบุคคลมีความคาดหวังต่อสิ่งนั้นน้อย ก็ท าให้บุคคลนั้นเกิด
ความพยายามน้อย ซึ่งระดับความคาดหวังมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลว่ามี
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งผลงานจะเป็นเคร่ืองมือแสดงผลลัพธ์วัดความ
คาดหวังของแต่ละบุคคลได้ เช่น การปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้เกิดผลงาน ผลงานจะถือว่าเป็นผลลัพธ์
ระดับที่ 1 ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือไปสู่การได้รับรางวัล อันเป็นผลลัพธ์ระดับที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่ง
ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลว่าให้คุณค่ารางวัลมากน้อยเพียงใด หากบุคคลมีความรู้สึกว่า
รางวัลที่ตนได้ รับมีคุณค่าก็จะน าไปสู่ความพยายามและแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น                 
(วันชัย มีชาติ, 2548: 90-91) ซึ่งสามารถสร้างรูปแบบของทฤษฏีความคาดหวัง ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 2.1  ตัวแบบของทฤษฎีความคาดหวัง 

แหล่งท่ีมา: วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ, 2550: 10. 

2.3  ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.3.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2547: 182) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า “ความพึง

พอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดหมายใน

ระดับหน่ึงและความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหากความต้องการหรือจุดหมายน้ันไม่ได้รับการ

ตอบสนอง” 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549: 35) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า “ความพึง

พอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนท่ีสัมผัสกับโลกทัศน์เก่ียวกับการจัดการสภาพแวดล้อมค่า

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี - เลว พอใจ - 

ไม่พอใจ สนใจ - ไม่สนใจ” 

จิราพร  ก าจัดทุกข์ (2552: 23) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีเป็นการยอมรับความรู้สึก

ท่ียินดีความรู้สึกชอบในการได้รับบริการหรือได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังหรือความ

ต้องการท่ีบุคคลน้ันได้ต้ังไว้ 

สมบัตร บารมี (2551: 13) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกเป็น สุขท่ีเกิดจากทัศนคติ

ทางด้านบวกท่ีมีต่อสื่งเร้าหรือ สิ่งกระตุ้นท้ังจากภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ ข้างต้น สามารถสรุปความหมายของความพึง

พอใจได้ว่า   ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคล ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความ

ความคาดหวัง ความพยายาม  ผลงาน รางวัลท่ีได้รับ 

การให้คุณค่าของรางวัล 
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พึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับ
หนึ่ง 

2.3.2  ความส าคัญของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน

เกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการแรกที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงาน
บริการ การที่จะให้องค์กรท างานประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่จะท าให้ผู้มารับบริการเกิดความพึง
พอใจ 

 
2.3.3  ลักษณะของความพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานด้านบริการเป็น เพื่อให้
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
ของหน่วยงาน   แต่ลักษณะของความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เดิมและปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งความพึงพอใจมีลักษณะทั่วไปดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,      
2535:  24-37)  

2.3.3.1  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวก
ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันท าให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไปในสถานการณ์การบริการก็เป็น
เช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ
หรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆหากเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการโดยสามารถท าให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ 

2.3.3.2  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับ
สิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์บริการก่อนลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตามมักจะมีมาตรฐานของการ
บริการนั้นไว้ในใจก่อนอยู่แล้วซึ่งมีแหล่งอ้างอิงจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการ
ประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการการบอกเล่าของผู้อ่ืนการรับทราบข้อมูลการรับประกันการ
บริการจากโฆษณาการให้ค ามั่นสัญญาของผู้ใช้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้รับบริการใช้
เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริงสิ่งที่ผู้บริการ
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ได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่อนที่ได้รับบริการหรือคาดหวังในสิ่งที่คิดควรจะได้รับ (Expectations) 
นี้มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
เป็นอย่างมากเพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการที่
เกิดขึ้น (Performance) กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้หากสิ่งที่ได้รับเป็นตามความคาดหวังถือว่าเป็นการ
ยืนยันที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีผู้บริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ
ดังกล่าวแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจะสูงหรือต่ ากว่านับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อน
(Disconfirmation) กับความคาดหวังดังกล่าวทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ที่เกิดขึ้นจะ
ชี้ให้เห็นระดับความพึงพอใจถ้าการยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจถ้าไป
ในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 

 
2.3.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกของผู้รับบริการต่อ

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า รที่ ส า คั ญ ๆ ดั ง นี้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539: 38-40)  
 2.3.4.1  สถานที่บริการ  การเข้าถึงการบริการได้สะดวก  เมื่อลูกค้ามีความต้องการ
ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการท าเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่ให้บริการทั่วถึงเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเร่ืองส าคัญซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็มักจะมีความรู้สึกดี
กับการบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้ 
  2.3.4.2  ผู้ให้บริการ เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ ให้ผู้ได้ 
รับบริการเกิดความความพึงพอใจทั้งสิ้น 

2.3.4.3  สภาพแวดล้อมของการบริการ  โดยในสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของ
การบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการ
เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถานที่ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้
สีสันการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 

2.3.4.4  กระบวนการให้บริการ มีวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการเป็นส่วนที่
ส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและประสิทธิภาพการจัดระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
มีคุณภาพ 

2.3.4.5  ลักษณะส่วนตัวของผู้มารับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น 
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2.4  แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1)  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 2)  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ 
  (1)  ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2)  ความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
  (3)  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ 
ใช้ภูมิปัญญา 
  (4)  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
  (5)  ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 3)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  (2)  การฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  (3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
  (4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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  (5)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอน  สามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
  (6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 4)  ให้สถานศึกษา จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประ 
พฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 5)  สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 6)  ให้สถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้ เ รียนในแต่ละระดับการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

2.5  บทบาทหน้าที่และความส าคัญของการบริหารการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

 กิติมา ปรีดีดิลก ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารการศึกษาไว้ในการบริหารและการ
นิเทศการศึกษาเบื้องต้นว่า การบริหารการศึกษาเป็นเร่ืองที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อมวลมนุษย์ใน
โลก มนุษย์จะอยู่กันได้ด้วยดีจะต้องมีการศึกษาที่ดี การศึกษาจะดีได้อยู่ภายใต้ความสามารถของการ
จัดการของผู้บริหารที่จะเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางบริหาร สามารถประยุกต์ใช้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชารี มณีศรี ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารการศึกษาไว้ในการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนว่า ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั่นมีการศึกษา มนุษย์ได้รับการศึกษาทั้งในรูปแบบที่เป็นอรูปนัยและรูป
นัย แบบแรกเป็นแบบที่มีการต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย เน้นด้านประสบการณ์มนุษย์ปะทะสังสรรค์
กับสิ่งแวดล้อม เสาะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูก เป็นการศึกษาที่นอกระบบ ซึ่ง
มีข้อบกพร่องคือเป็นการสูญเสียเวลา ประกอบกับประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้รับนั้นก็รู้กันอยู่ใน
วงแคบไม่แพร่หลายแบบหลัง เป็นการศึกษาที่มีระบบ มีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การเผยแพร่ศิลปะวิทยาการต่างๆ วิชาการความรู้ที่ได้รับเป็นที่ยอมรับ เพราะผ่านการค้นคว้าทดลอง
หรืออาศัยประสบการณ์(ลองผิดลองถูก) ที่ได้รับจากแบบแรก ประมวลเป็นหลักทฤษฎี มีการเรียน
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การสอน มีการจัดรูปแบบของการให้การเป็นระบบขึ้น กล่าวโดยสรุปแล้วการจัดการศึกษาระยะ
หลัง เราใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการศึกษา  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวไว้ในการบริหารงานวิชาการว่า การบริหารสถานศึกษา เป็น
ภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้
อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆของหน่วยงาน 
นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการ
ด าเนินงานต่างๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีก
หลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะน าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ผกา แสงสุวรรณ กล่าวไว้ในการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น การบริหาร
การศึกษา เป็นภารกิจของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผน แนวทางวิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบแบบแผนเพื่อให้การด าเนินงานลุล่วงไปด้วยดี 
การท างานใดก็ตามถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีเสียแต่เร่ิมแรก การด าเนินงานนั้นจะไม่เป็นไปอย่าง
ราบร่ืน อาจมีอุปสรรคหรือไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ได้ ด้วยเหตุนี้เราสามารถเปรียบ
ผู้บริหารได้ว่า เป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่จะน าครอบครัวไปสู่ความส าเร็จ หรือความก้าวหน้า
แห่งชีวิตของสมาชิกทุกคน 
 ในสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2 เร่ืองระดับการศึกษา สุมน อมรวิวัฒน์ กล่าวไว้
ว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาหลังระดับประถมศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้ง
วิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดเพื่อให้บุคคลเข้าใจ
และรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมการศึกษาระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   ใช้เวลาเรียนตอนละประมาณ 3 ปี นับว่าเป็น
การศึกษาระดับกลางซึ่งจัดขึ้นส าหรับเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ 12 - 17 ปีให้ได้เรียนหลังจากจบ
ประถมศึกษาและเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาอาจจะ
ออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ  หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพึงให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาการและวิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างกว้างขวางและในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพึงให้ผู้เรียนได้เน้นการเรียนกลุ่ม
วิชาที่ผู้เรียนจะยึดเป็นอาชีพต่อไป 
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2.6  ความหมายของการบริหาร 

 นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2525: 3) ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การบริหาร สามารถ
มองได้เป็นสองทาง คือ มองในรูปของกิจกรรมที่มนุษย์ร่วมกันด าเนินงานเพื่อการอยู่รอดและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมเป็นประการหนึ่ง และมองในรูปของศาสตร์ คือ หลักวิชาอันเป็นสาขาหนึ่ง
ที่เกี่ยวพันกับ ทฤษฎี  หลักการ กระบวนการและปัจจัยที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถด าเนินงานของ
หน่วยงาน องค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างมีระบบระเบียบเพื่อให้พัฒนาไปตามแนวทางที่กลุ่ม
ชนนั้นมีความประสงค์และได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า  การบริหาร หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างที่บุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 สมบูรณ์ พรรณาภพ (2521: 3) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า “ การบริหาร หมายถึง 
การท างานของคณะบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน” 
 ประเสริฐ เชษฐพันธ์ (2542: 3) ได้สรุปความหมายของการบริหารไว้ว่า คือ กระบวนการใน
การร่วมมือกันด าเนินการของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
 ชารี มณีศรี (2524: 5) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า หมายถึง การด าเนินงานต่างๆที่
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างมีระบบ ระเบียบ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากการศึกษาความหมายของการบริหาร ข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการบริหาร 
ได้ว่า   การบริหาร หมายถึง การร่วมกันท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 

2.7  ความหมายของการบริหารโรงเรียน 

 สมบูรณ์  พรรณาภพ (2521: 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนว่า การบริหาร
โรงเรียน คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของโรงเรียน อันได้แก่การให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคม ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมาย
ตามที่ได้ก าหนดไว้  
 นิพนธ์ กินาวงศ์ (2522: 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนว่า หมายถึง 
กระบวนการต่างๆในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งเราเรียกว่าผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม การด าเนินงานต่างๆ จะต้องเป็นไปตามระบบที่
สังคมก าหนดไว้ 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารโรงเรียน ข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการ
บริหารโรงเรียน ได้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง การร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลในการท าหน้าที่
ให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในสังคม 

2.8  ความหมายของการบริหารการศึกษา 

 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525: 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า การบริหาร
การศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของ
สังคมในทุกๆด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มี
ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้
มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไป
ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 
 สมบูรณ์ พรรณาภพ (2521: 9-10) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า การบริหาร
การศึกษา คือ การด าเนินการต่างๆ ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
สมาชิกของสังคม ให้มีความเจริญงอกงามในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่  และเหมาะสมกับความแตกต่าง
ระหว่างเอกัตบุคคล เพื่อให้เขาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และได้อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารโรงเรียนกับการบริหารการศึกษาไว้ว่า ทั้งสองค านี้มีความสัมพันธ์กันดังน้ี   
  1)  ความมุ่งหมายทั้งในส่วนของการบริหารโรงเรียนและการบริหารการศึกษาต่าง
ก็มีจุดมุ่งหมาย อย่างเดียวกันคือ “ การพัฒนาสมาชิกที่ดีของสังคม ” 
  2)  ขอบข่ายของการรับผิดชอบ  การบริหารการศึกษาย่อมมีขอบข่ายของความรับ 
ผิดชอบในการด าเนินกิจการกว้างกว่าการบริหารโรงเรียน 
  3)  กิจกรรมและขบวนวิธีด าเนินการ ทั้งสองส่วน คือการบริหารการศึกษาและการ
บริหารโรงเรียน ย่อมจะต้องมีระบบ (System) และรูปแบบ (Type) อย่างเดียวกัน 

ประเสริฐ เชษฐพันธ์ (2542: 3) ได้สรุปความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ว่า  หมายถึง
กระบวนการในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มี
สุขภาพพลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
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ชารี มณีศรี (2524: 21) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า หมายรวมถึง บรรดา
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนการศึกษา จนกระทั่งการประเมินผลการศึกษา ว่ากิจกรรมเหล่านั้น
ด าเนินไปด้วยดีหรือไม่ 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารการศึกษา ข้างต้น สามารถสรุปความหมายของ
การบริหารการศึกษา ได้ว่า  การบริหารการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลร่วมกันด าเนินการทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพที่ดีในทุกๆด้านและให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 

2.9  โครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศกึษา 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 มีเนื้อหาสาระส าคัญครอบคลุม
กลไกการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ เป็นนิติบุคคลได้แก่  การบริหารวิชาการการบริหาร
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปประกอบด้วยเร่ืองต่างๆดังนี้ 
      1)  งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
                      (1)  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
                     (2)  การจัดองค์กร 
                     (3)  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     (4)  การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
                     (5)  การค านวณต้นทุนผลผลิต 
                     (6)  การควบคุมภายใน 
                     (7)  การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

2)  งานวิชาการ 
   (1)  การวางแผนงานวิชาการ 
   (2)  การบริหารงานวิชาการ  
   (3)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (4)  การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
   (5)  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
   (6)  การแนะแนวการศึกษา 
   (7)  การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  
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  3)  งานกิจการนักเรียน 
   (1)  การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
   (2)  การบริหารกิจการนักเรียน 
   (3)  การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
   (4)  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (5)  การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   (6)  การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
 4)  งานบุคคล 
   (1)  การบริหารงานบุคคล 
   (2)  การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูลูกจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   (3)  การประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
     5)  งานธุรการ 
   (1)  การวางแผนงานธุรการ 
   (2)  การบริหารงานธุรการ 
   (3)  การบริหารงานสารบรรณ 
   (4)  การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
 6)  งานการเงินและพัสดุ 
             (1)  การบริหารการเงิน 
             (2)  การบริหารการเงินและบัญชี 
             (3)  การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
             (4)  การประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
      7)  งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
              (1)  การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   (2)  การบริการอาคารเรียน 
   (3)  การบริการห้องเรียน 
    (4)  การบริการห้องบริการ 
   (5)  การบริการห้องพิเศษ 
   (6)  การบริการอาคารประกอบ 
   (7)  การให้บริการน้ าดื่ม 
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   (8)  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   (9)  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
   (10)  การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
    (11)  การประเมินผลการด าเนินงานบริการและอาคารสถานที่ 
      8)  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   (1)  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
   (2)  การให้บริการชุมชน 
   (3)  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
   (4)  การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
   (5)  การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 สมบูรณ์  พรรณาภพ (2521: 267-269) แบ่งงานบริหารโรงเรียนออกเป็นข้อใหญ่ๆ 3 ข้อ คือ 
 1)  งานด้านวิชาการ จ าแนกออกเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้ คือ 
  (1)  งานที่เกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการสอน ได้แก่ 
    -  การเลือกเน้ือหาของหลักสูตร 
  -  การแบ่งและการท าประมวลการสอน 
  -  การจัดตารางสอน 
 -  การเลือกหาแบบเรียน 
 -  การจัดห้องสมุด 
 -  การวัดผลการสอน 
    ฯลฯ 
   (2)  งานที่เกี่ยวกับตัวครู ได้แก่ 
  -  การจัดหาครูมาท าการสอน 
 -  การจัดแบ่งหน้าที่และการมอบหมายให้ครูท า 
 -  การปฐมนิเทศก์ครูใหม่ 
 -  การพัฒนาความสามารถของครู 
 -  การนิเทศการสอน 
    ฯลฯ  
 2)  งานด้านบริการนักเรียน ได้แก่ 
  (1)  การจัดบริการแนะแนว 
  (2)  การปฐมนิเทศก์ 
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  (3)  การให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัย 
  (4)  การให้บริการทางด้านวิชาการ 
  (5)  การจัดบริการทางด้านนิรภัยศึกษา 
  (6)  การอบรมทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม 
 3)  งานด้านธุรการและการบริหารทั่วไป ได้แก่ 
  (1)  การบัญชีและการเงิน 
  (2)  การบริหารบุคลากร 
  (3)  การบริหารอาคารสถานที่ 
  (4)  การติดต่อกับบุคคลภายนอก 
    (5)  การทะเบียนของนักเรียน 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2527: 106-107) แบ่งงานบริหารโรงเรียนออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
  1)  งานบริหารบุคลากร ได้แก่  การบริหารงานบุคคลทุกประเภท  ที่อยู่ในโรงเรียน 
นับตั้งแต่ ครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  2)  งานบริหารวิชาการ ได้แก่  การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกันกับหลักสูตร การเรียน
การสอน การนิเทศการศึกษา กิจกรรมเสริมวิชาการต่างๆ ตลอดจนบริหารสื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้งหมด  
  3)  งานบริหารธุรการ การเงิน อาคารสถานที่และการบริการต่างๆ ได้แก่ งานสาร
บรรณ รับ-ส่ง หนังสือ การงบประมาณ บัญชี การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ การดูแลบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่ต่างๆ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการที่โรงเรียนจะจัดให้แก่บุคลากรภายใน
โรงเรียนตั้งแต่ครูจนถึงนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง 
  4)  งานบริหารกิจการนักเรียน  ได้แก่  งานที่เกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
การรับนักเรียน การแบ่งชั้น การแบ่งกลุ่มนักเรียน สวัสดิการต่างๆ ที่จัดให้นักเรียน กิจกรรมของ
นักเรียน เป็นต้น 
  5)  งานด้านการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกันกับชุมชน
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ การประชาสัมพันธ์โรงเรียน การติดต่อระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เป็นต้น 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งงานบริหารการศึกษาของโรงเรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการด้านกิจการนักเรียน และด้านบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยใช้ขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 เป็นหลักโดยค านึงถึงการรับรู้ได้ของนักเรียน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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1)  งานวิชาการ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ก าหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 10  เช่นเดียวกันและในหมวด 4  แนวทางการจัดการศึกษาระบุไว้ในมาตรา 
22 ถึงมาตรา 30 ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนสรุปได้ว่า  
บทบาทส าคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียนโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน  มี
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้  ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดการจัดการเรียนการสอนต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนมุ่งเน้นประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนความประพฤติและพฤติกรรมการเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมวัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษาหากเปรียบงานแผนงานเป็น
สมองเป็นแผนที่เป็นเข็มทิศของชีวิตงานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับงาน
แผนอย่างแยกกันไม่ได้การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่าหัวใจของ
การจัดการศึกษาคือผู้เรียนหากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอย่างไรดูได้จากนักเรียนใน
โรงเรียนนั้นๆ 
  (1)  การวางแผนงานวิชาการ 

  -  การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
  (2)  การบริหารงานวิชาการ 
   ก.  การจัดกลุ่มการเรียน 
   ข.  การจัดตารางสอน 
   ค.  การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
   ง.  การจัดครูสอนแทน 

   จ.  การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ 
   (3)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ก.  การจัดท าการใช้การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
   ข.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ค.  การจัดหาจัดท าใช้บ ารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการ
เรียนรู้ 
   ง.  การจัดสอนซ่อมเสริม 
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   จ.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
   (4)  การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
   ก.  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
   ข.  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
  (5)  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

       -  การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
   (6)  การแนะแนวการศึกษา 
   (7)  การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
  -  การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  2)  งานกิจการนักเรียน 
  กิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่ส าคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่าน
กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ เรียนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรม
ต่างๆในโรงเรียนเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงปรับตัวมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันสามารถเลือกด าเนินชีวิตอย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิ
ธรรม 
  (1)  การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
   -  การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียน 
  (2)  การบริหารกิจการนักเรียน 
   ก.  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
   ข.  การประสานงานกิจการนักเรียน 
   ค.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
    (3)  การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
  ก.  การจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา ความประพฤติ และระเบียบวินัย 
(กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยได้แก่การตรงต่อเวลาความสะอาดการแต่ง
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กายการเข้าแถวการแสดงความเคารพการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของ
โรงเรียน)  
   ข.  การจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  (กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมได้แก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์
สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ) 
   ค.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์การ
ปฏิบัติตามกฎหมายการพัฒนาสาธารณสถานฯลฯ) 
   ง.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

   จ.  การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
  (4)  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   ก.  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ข.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ค.  การส่งต่อนักเรียน 
   (5)  การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   (6)  การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

   3)  งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  งานบริการและงานอาคารสถานที่เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรมภาระงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การจัด
บรรยากาศทั้งภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มร่ืนเป็นสัดส่วน สวยงามเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนจัดดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนห้องพิเศษและห้อง
บริการต่างๆ  ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตามเกณฑ์ ปริมาณและตรงตามมาตรฐานจัดให้มี
เอกสารการใช้อาคารและจัดท าประวัติการบ ารุงรักษาและสรุปประเมินผลอย่างชัดเจน 
  (1)  การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   ก.  การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   ข.  การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
   (2)  การบริการอาคารเรียน 
   ก.  การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน 
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   ข.  การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่
ก าหนด) 
   ค.  การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน 
   ง.  การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน 
  (3)  การบริการห้องเรียน 
   ก.  การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
   ข.  การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
  (4)  การบริการห้องบริการ (ห้องบริการหมายถึงห้องที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็น
สถานที่ท างานของกลุ่มบริหารและงานต่างๆรวมทั้งให้การบริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียนเช่นห้องผู้บริหารโรงเรียนห้องบริหารงาน
วิชาการห้องสมุดห้องแนะแนวห้องพยาบาลห้องศูนย์วิทยบริการและห้องสันทนาการ เป็นต้น) 
   ก.  การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
    ข.  การใช้และการบ ารุงรักษาห้องบริการ  
  (5)  การบริการห้องพิเศษ  (ห้องพิเศษ  หมายถึง ห้องที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็น
สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติโดยมีสื่อและ
อุปกรณ์การสอนเพื่อการทดลองฝึกปฏิบัติงานไว้ส าหรับนักเรียนเช่นห้องปฏิบัติการเคมีชีววิทยา
ฟิสิกส์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ) 

   ก.  การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ 
   ข.  การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ  
   (6)  การบริการอาคารประกอบ 
   ก.  อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
    -  การจัดอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
    -  การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
   ข.  อาคารโรงอาหาร 
    -  การจัดอาคารโรงอาหาร 
     -  การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
   ค.  อาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
    -  การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
    -  การใช้และบ ารุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
   ง.  อาคารห้องน้ า – ห้องส้วม 
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    -  การจัดอาคารห้องน้ า-ห้องส้วม 
    -  การใช้และดูแลรักษาห้องน้ า - ห้องส้วม 

   จ.  การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
                -  การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 

     -  การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา /ห้องพลศึกษา 
  (7)  การให้บริการน้ าดื่ม 
  (8)  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  (9)  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
   ก.  การจัดการสื่อสาร  
   ข.  การด าเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
  (10)  การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
    ก.  การก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน 

   ข.  การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ 
  

2.10  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต  2 โดย สุชาติ วงศ์ยงศิลป์ (2551) พบว่า ครูและ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม
ขนาดของโรงเรียน ครูและนักเรียนในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณิชาติกร มะลิรักษ์ (2551) ที่พบว่า 
นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โดยว่าที่ ร.ต. ส าเภา  ชิ้นประกอบเกิด (2551) พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา ต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนชาย 
นักเรียนหญิง และนักเรียนที่ศึกษาประเภทวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมไม่
แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นที่ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับ ณิชาติกร มะลิรักษ์ (2551)       
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ที่พบว่า นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นอกจากนี้การศึกษาของ  ณิชาติกร มะลิรักษ์ (2551) ซึ่งท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 
1 ยังพบว่า นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน และนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่างกันมีความพึงพอใจต่อสภาพ 
แวดล้อมในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ที่มี
ต่อการด าเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยเสาร์ห้า  ภู่ลา (2554) พบว่า ความพึง
พอใจ ของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการด าเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมแต่ละงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการจ าแนกตามสถานภาพโดยรวมแต่ละงานไม่แตกต่าง
กัน 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1  ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.3  ตัวแปรท่ีต้องการศึกษา 
3.4  สมมติฐานการวจิัย 
3.5  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.9  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 

3.1  ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการและการบริหาร
สถานศึกษา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น วิทยานิพนธ์หนังสือ รายงานการวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ 
ส่ือออนไลน์ เป็นต้น 
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3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน  และความพึง

พอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะท่ัวไปของ

นักเรียนเป็นตัวแปรต้น ในท่ีน้ีลักษณะท่ัวไปของนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงเรียน ลักษณะส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

- ความคาดหวัง 

- ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน 

- ความพึงพอใจต่อการจัดการสถานศึกษาของ

โรงเรียน ท้ัง 3 ด้าน คือ 

1. ด้านวิชาการ 

2. ด้านกิจการนักเรียน 

3. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

ลักษณะท่ัวไป 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

1.1 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

1.2 ขนาดโรงเรียน 

2. ลักษณะส่วนบุคคล 

2.1 เพศ 

2.2 ระดับช้ันเรียน 

2.3 แผนการเรียน 

2.4 เกรดเฉล่ียสะสม 

2.5 แผนการศึกษาต่อ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง 

3.1 อาชีพบิดา 

3.2 อาชีพมารดา 

3.3 ระดับการศึกษาบิดา 

3.4 ระดับการศึกษามารดา 
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3.3  ตัวแปรที่ต้อง การศึกษา 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ก าหนดตัวแปรท่ีต้องการศึกษา ดังนี้ 
  1)  ตัวแปรต้น ประกอบดว้ย 
   (1)  เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  
   (2)  ขนาดโรงเรียน   
   (3)  เพศ 
   (4)  ระดับช้ันเรียน 
   (5)  แผนการเรียน 
   (6) เกรดเฉล่ียสะสม 
   (7)  แผนการศึกษาต่อ 
   (8)  อาชีพบิดา 
   (9)  อาชีพมารดา 
   (10)  ระดับการศกึษาบิดา 
   (11)  ระดับการศกึษามารดา 
  2)  ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
   (1)  ความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   (2)  สภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   (3)  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านวิชาการ 2.ด้านกิจการนักเรียน 3.อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โดยน าคะแนนสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นมาลบ ด้วยคะแนนความ
คาดหวังจะได้คะแนนความพึงพอใจ โดยที่ความพึงพอใจ < 0 คือ ไม่พึงพอใจ, ความพึงพอใจ = 0 
คือ พึงพอใจ และความพึงพอใจ > 0 คือ พอใจมาก 
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3.4  สมมติฐานการวิจัย 

 1)  นักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 2)  สภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 
 3) นักเรียนที่มีลักษณะทั่วไปแตกต่างกันความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาแตก 
ต่างกัน 
 4)  นักเรียนที่มีลักษณะทั่วไปแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงต่อการ
จัดการสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 5)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
 6)  นักเรียนที่มีลักษณะทั่วไปแตกต่างกันความพึงพอที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาแตกต่าง
กัน 

3.5  การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  พิจารณาวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย เพื่อก าหนดข้อมูลและตัวชี้วัดให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2)  เลือกชนิดและรูปแบบค าถามให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  ลักษณะส่วนบุคคล  แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด  แบบให้เลือกตอบได้
เพียง 1 ค าตอบ และแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
  ส่วนที่ 2  ความคาดหวังของนักเรียน  และความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการสถานศึกษา แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบค่าของลิเคริ์ท
ลักษณะค าถามประกอบด้วยข้อความที่เป็นการให้ความส าคัญในแต่ละด้าน โดยแต่ละค าถามมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3  เป็นค าถามปลายเปิด ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3)  เขียนข้อค าถามให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการวัด โดยพจิารณาจาก
ตัวแปรท่ีก าหนดไว ้
 4)  เรียงข้อค าถามและจัดรูปแบบของชุดค าถามให้ง่ายต่อการตอบ 
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 หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert  Scale)  
แบบสอบถามส่วนที่ 2 การก าหนดค่าของการประเมินแยกเป็น ความคาดหวัง และความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปน็จริง โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน  ดังนี ้
1)  ความคาดหวัง 
 คาดหวังมากที่สุด   ให้  5  คะแนน 
 คาดหวังมาก    ให้  4  คะแนน 
 คาดหวังปานกลาง   ให้  3  คะแนน 
 คาดหวังน้อย    ให้  2  คะแนน 
 คาดหวังน้อยที่สุด   ให้  1  คะแนน 
2)  ความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพความเป็นจริง 

  ความเป็นจริงมากที่สุด   ให้  5  คะแนน 
 ความเป็นจริงมาก   ให้  4  คะแนน 
 ความเป็นจริงปานกลาง   ให้  3  คะแนน 
 ความเป็นจริงน้อย   ให้  2  คะแนน 
 ความเป็นจริงน้อยที่สุด   ให้  1  คะแนน 

3.6  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในเบื้องต้นท าโดยการ
น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างจริง โดยทดลองใช้
กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 50 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามแต่ละข้อและทั้งฉบับ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เกิดปัญหา เพื่อ
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง รายละเอียด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  

แบบสอบถามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน 
ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ Cronbach (อ้างถึงในบุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 75) การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือได้ผลดังนี้ 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงตาม
ความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศกึษา 

1)  อ านาจจ าแนก  ของแบบสอบถามความคาดหวัง  และความเป็นจริงตามความคิด
เห็นของนักเรียน เมื่อตรวจสอบอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ และพจิารณาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่าอ านาจจ าแนก
มากกว่า 0 ทั้งหมด จึงคงข้อค าถามเดิมไว้ทั้งหมด ดังนี้ ข้อค าถามด้านวิชาการ จ านวน 11 ข้อ ข้อ
ค าถามด้านกิจการนักเรียน จ านวน 11 ข้อ และข้อค าถามด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
จ านวน 19 ข้อ รวมท้ังหมด 41 ข้อ 

2)  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การสถานศึกษา ในการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินค่า พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินค่าโดยวิธีของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.9576 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ และเมื่อตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินค่ารายด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านวิชาการ มีค่าเท่ากับ 0.8306 ด้านกิจการ
นักเรียน มีค่าเท่ากับ 0.9081  ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.9124 และมีค่า
มากกว่าเกณฑ์ ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นแบบประเมินที่มีความเชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้ได้ 

3)  ตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 
และรองผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หลังจากตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีคุณภาพ ได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังปรากฏในภาคผนวก ก.  

3.7  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 และโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2555 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 105,277 คน  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน, 2555) 

การศกึษาครั้งนีค้ านวณขนาดของตัวอย่าง จากสูตรตามทฤษฎีสถิติ (Cochran, 1977) 
ดังต่อไปนี ้
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1
ค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 100 ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน 

e      คือ     ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 

 

 จากสูตรดังกล่าวถ้าก าหนดความคลาดเคล่ือน (e) ของการประมาณค่าสัดส่วนมีค่าไม่เกิน 

0.04 ด้วยความเช่ือม่ัน 0.96 ค านวนขนาดตัวอย่างได้ 653 คน 

 การสุ่มตัวอย่างใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันสองขั้น (Stratified Two Stage Random 

Sampling) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดง่าย (Stratified Simple Random 

Sampling) 

หน่วยตัวอย่างในขั้นท่ี 1 คือ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึง

มี 2 เขตท้ังหมด 119โรงเรียน โดยก่อนสุ่มจะแบ่งโรงเรียนออกเป็น 6 ช้ันภูมิ โดยแบ่งตามเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 และแบ่งตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาด

ใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง แล้วจึงสุ่มโรงเรียนจากแต่ละช้ันภูมิมา 6โรงเรียน 

ขั้นท่ี 2 ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดง่าย (Stratified Simple Random 

Sampling) 

หน่วยตัวอย่างในขั้นท่ี 2 คือ นักเรียนของโรงเรียนท่ีตกเป็นตัวอย่างในขั้นท่ี 1 โดยก่อนสุ่ม

จะแบ่งนักเรียนในแต่ละโรงเรียนออกเป็น 6 ช้ันภูมิ โดยแบ่งตามระดับช้ันเรียน คือ ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และแบ่งตามแผนการเรียน คือ แผนการเรียน

สายวิทย์ และแผนการเรียนสายศิลป์ แล้วจึงสุ่มนักเรียนจากแต่ละช้ันภูมิ จ านวนนักเรียนท้ังหมด

และจ านวนนักเรียนท่ีเก็บรวบรวมมาเป็นตัวอย่างแสดงดังตารางท่ี 3.1 
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3.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีขั้นตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 
  1)  ทดสอบแบบสอบถาม 
  2)  ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
  3)  ปรับปรุงแบบสอบถาม 
  4)  ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและน าส่งโรงเรียนที่ตกเป็นตัวอย่าง 
  5)  เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามไปให้ผู้รับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละโรงเรียน 
  6)  ติดตามขอรับแบบสอบถามคืนจากผูร้ับผิดชอบในแต่ละโรงเรียน 
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ตารางท่ี 3.1  จ านวนนักเรียนท้ังหมดและจ านวนนักเรียนท่ีตกเป็นตัวอย่าง จ าแนกตามเขตพ้ืนท่ี                                  

                 การศึกษา ขนาดโรงเรียน โรงเรียน ช้ันเรียน และแผนการเรียน 

 

เขต ขนาดโรงเรียน โรงเรียนตัวอย่าง1 ช้ันเรียน แผนการเรียน 
จ านวน (คน) 

ท้ังหมด ตัวอย่าง 

1 ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนท่ี 1 ม.4 สายวิทย์ 290 48 

    สายศิลป์ 252 40 

   ม.5 สายวิทย์ 277 44 

    สายศิลป์ 176 28 

   ม.6 สายวิทย์ 214 34 

    สายศิลป์ 214 34 

  
รวม 

 สายวิทย์ 781 126 

   สายศิลป์ 642 102 

1 ขนาดใหญ่ โรงเรียนท่ี 2 ม.4 สายวิทย์ 69 11 

    สายศิลป์ 164 26 

   ม.5 สายวิทย์ 69 11 

    สายศิลป์ 170 27 

   ม.6 สายวิทย์ 69 11 

    สายศิลป์ 151 24 

  
รวม 

 สายวิทย์ 207 33 

   สายศิลป์ 485 77 

 

 

 

 

 

                                                
1เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการศึกษาคร้ังน้ี จึงขอสงวนช่ือโรงเรียนท่ีสุ่มมาเป็น

ตัวอย่าง โดยจะเรียกแทนโรงเรียนเหล่าน้ันว่า โรงเรียนท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

เขต ขนาดโรงเรียน โรงเรียนตัวอย่าง ชั้นเรียน แผนการเรียน 
จ านวน (คน) 

ทั้งหมด ตัวอย่าง 

1 ขนาดกลาง โรงเรียนที่ 3 ม.4 สายวิทย์ 57 9 
    สายศิลป ์ 88 14 
   ม.5 สายวิทย์ 50 8 
    สายศิลป ์ 88 14 
   ม.6 สายวิทย์ 44 7 
    สายศิลป ์ 63 10 
  

รวม 
 สายวิทย ์ 151 24 

   สายศิลป ์ 239 38 
2 ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนที่ 4 ม.4 สายวิทย์ 107 17 
    สายศิลป ์ 157 25 
   ม.5 สายวิทย์ 120 19 
    สายศิลป ์ 113 18 
   ม.6 สายวิทย์ 69 11 
    สายศิลป ์ 107 17 
  

รวม 
 สายวิทย ์ 296 47 

   สายศิลป ์ 377 60 
2 ขนาดใหญ ่ โรงเรียนที่5 ม.4 สายวิทย์ 57 9 
    สายศิลป ์ 120 19 
   ม.5 สายวิทย์ 63 10 
    สายศิลป ์ 120 19 
   ม.6 สายวิทย์ 57 9 
    สายศิลป ์ 88 14 
  

รวม 
 สายวิทย ์ 177 28 

   สายศิลป ์ 328 52 
 



38 
 

ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

เขต ขนาดโรงเรียน โรงเรียนตัวอย่าง ชั้นเรียน แผนการเรียน 
จ านวน (คน) 

ทั้งหมด ตัวอย่าง 

2 ขนาดกลาง โรงเรียนที่ 6 ม.4 สายวิทย์ 82 13 
    สายศิลป ์ 88 14 
   ม.5 สายวิทย์ 76 12 
    สายศิลป ์ 82 13 
   ม.6 สายวิทย์ 63 10 
    สายศิลป ์ 38 6 
  

รวม 
 สายวิทย ์ 221 35 

   สายศิลป ์ 208 33 
  

รวมทั้งหมด 

 สายวิทย ์ 1833 293 

   สายศิลป ์ 2279 362 
      รวม 4112 655 

3.9  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศกึษา 

 3.9.1  การก าหนดเกณฑ์ในการศึกษา 
1)  เกณฑ์แสดงระดับความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินค่าความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียน จ านวน 41 ข้อ คะแนนแต่ละข้อจะได้คะแนนตามระดับความคาดหวังที่เลือกตอบ จึงมี
คะแนนเต็ม 205 คะแนน  คะแนนรวมจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน จะแสดงถึงความ
คาดหวังของนักเรียนแต่ละคน การก าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงระดับความคาดหวังต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียน โดยเฉล่ียของนักเรียน ดังนี้ 
 (1)  คะแนนเฉล่ีย     1.00 - 3.40     หมายถึง     ระดับความคาดหวังน้อย 
 (2)  คะแนนเฉล่ีย     3.41 - 4.20     หมายถึง     ระดับความคาดหวังปานกลาง 
 (3)  คะแนนเฉล่ีย     4.21 - 5.00     หมายถึง     ระดับความคาดหวังมาก 
  2)  เกณฑ์แสดงระดับความเป็นจริงตอ่การจดัการสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินค่าความเป็นจริงต่อการจัดการสถานศึกษาของ
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โรงเรียน จ านวน 41 ข้อ คะแนนแต่ละข้อจะได้คะแนนตามระดับความเป็นจริงที่เลือกตอบ จึงมี
คะแนนเต็ม 205 คะแนน  คะแนนรวมจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน จะแสดงถึงความเป็น
จริงของนักเรียนแต่ละคน การก าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงระดับความเป็นจริงต่อการจัดการสถานศึกษา
ของโรงเรียน โดยเฉล่ียของนักเรียน ดังนี้ 

   (1)  คะแนนเฉล่ีย   1.00 - 3.40     หมายถึง     ระดับความเป็นจริงน้อย 
 (2)  คะแนนเฉล่ีย   3.41 - 4.20     หมายถึง     ระดับความเป็นจริงปานกลาง 

 (3)  คะแนนเฉล่ีย   4.21 - 5.00     หมายถึง     ระดับความเป็นจริงมาก 
 3)  เกณฑ์แสดงระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน ค่าความ
พึงพอใจได้มาจาก น าคะแนนสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนมา ลบ ด้วยคะแนน
ความคาดหวัง จะได้คะแนนความพึงใจ จากนั้นก าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยเฉล่ียของนักเรียนดังนี้ 

  (1) คะแนนน้อยกว่า 0 (< 0)     หมายถึง     ไม่พึงพอใจ 
  (2) คะแนนเท่ากับ  0 (= 0)     หมายถึง     พึงพอใจ 
  (3) คะแนนมากกว่า 0 (> 0)     หมายถึง     พอใจมาก 

 3.9.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ต้องจัดการกับข้อมูลก่อนโดยการ
ตรวจสอบข้อมูล คือ ตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ออก  จากนั้นน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดไว้แล้วป้อนข้อมูลจาก
แบบสอบถามลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 
  1)  สถิติพรรณนา 
  สถิติเชิงพรรณนา คือ สถิติที่ใช้ในการพรรณนาข้อมูลที่ได้มาจากตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ความถ่ี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2)  สถิติอนุมาน 

 (1) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน
ใช้การทดสอบที (t-test) 

 (2) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระกัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หลังจากนั้นเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD 



บทที ่4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 6 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 655 ชุด ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
  
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะทั่วไป 
 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
             เขต 1 400 61.07 
             เขต2 255 38.93 
  รวม 655 100.00 
ขนาดโรงเรียน   
             ขนาดใหญ่พิเศษ 335 51.14 
             ขนาดใหญ่ 190 29.01 
             ขนาดกลาง 130 19.85 
  รวม 655 100.00 
เพศ   
             ชาย 204 31.15 
             หญิง 451 68.85 
  รวม 655 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับชั้นเรียน   
             มัธยมศึกษาปีที่ 4 245 37.40 
             มัธยมศึกษาปีที่ 5 223 34.05 
             มัธยมศึกษาปีที่ 6 187 28.55 
  รวม 655 100.00 
แผนการเรียน   
             สายวิทย ์ 293 44.73 
             สายศิลป ์ 362 55.27 
  รวม 655 100.00 
เกรดเฉลี่ยสะสม   
             ต่ ากว่า 2.00 25 3.85 
             2.00 - 2.50 109 16.77 
             2.51 – 3.00 184 28.31 
             3.01 – 3.50 191 29.38 
             3.51 – 4.00 141 21.69 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.12)   
ร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)   
            ไม่ได้ท ากิจกรรม 233 35.90 
             เล่นกีฬา 205 31.59 
             เล่นดนตรี 105 16.18 
             ท าการบ้าน 251 38.67 
             อ่านหนังสือ 118 18.18 
             อ่ืนๆ เช่น  เรียนพิเศษ  เข้าห้องสมุด  พูดคุย/ เล่นกับ     
                              เพื่อน  ท ากิจกรรมที่โรงเรียนจัด ฯลฯ 81 12.48 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
แผนการศึกษาต่อหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลาย   
             มหาวิทยาลัยของรัฐ 555 87.54 
             มหาวิทยาลัยเอกชน 43 6.78 
             มหาวิทยาลัยเปิด 16 2.52 
             ศึกษาต่อต่างประเทศ 16 2.52 
             ไม่ศึกษาต่อ 4 0.63 
  รวม 634 100.00 
อาชีพของบิดา   
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 150 23.47 
             พนักงานบริษัทเอกชน 101 15.81 
             รับจ้างทั่วไป 171 26.76 
             ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ 196 30.67 
             พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 9 1.41 
             ไม่ได้ประกอบอาชีพ 12 1.88 
  รวม 639 100.00 
อาชีพของมารดา   
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 105 16.23 
             พนักงานบริษัทเอกชน 75 11.59 
             รับจ้างทั่วไป 125 19.32 
             ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ 210 32.46 
             แมบ่้าน/เกษียณอายุ 96 14.84 
            ไม่ได้ประกอบอาชีพ 36 5.56 
  รวม 647 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาของบิดาที่ส าเร็จมาสูงสุด   
             ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 186 29.11 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 175 27.39 
             ปวส./อนุปริญญา 66 10.33 
             ปริญญาตรี 165 25.82 
             สูงกว่าปริญญาตรี 47 7.36 
รวม 639 100.00 
ระดับการศึกษาของมารดาที่ส าเร็จมาสูงสุด   
             ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 222 34.47 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 162 25.16 
             ปวส./อนุปริญญา 75 11.65 
             ปริญญาตรี 147 22.83 
             สูงกว่าปริญญาตรี 38 5.90 
  รวม 644 100.00 
 

เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อมูลโรงเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 61.07 โดยมีโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ ร้อยละ 51.14 
 ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง คิดเป็นร้อยละ 
68.85 ซึ่งศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 37.40) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 34.05) และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 28.55) ในแผนการเรียนสายศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 55.27 โดยเฉลี่ยมีเกรด
เฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.48 ซึ่งร้อยละ 29.38 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 - 3.50  นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
35.90 ไม่ร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนจะนั่งท า
การบ้าน คิดเป็นร้อยละ 38.67 ส าหรับแผนการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่วางแผนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ร้อยละ 87.54 
 และในส่วนของข้อมูลบิดามารดา พบว่า  ส่วนใหญ่บิดาประกอบอาชีพ ค้าขาย/กิจการ
ส่วนตัว/อิสระ   คิดเป็นร้อยละ 30.67 มารดาก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/กิจการ
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ส่วนตัว/อิสระ คิดเป็นร้อยละ 32.46  บิดามารดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. เป็นส่วนใหญ่ 

4.2  ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความคาดหวังของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  
       ตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
       การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใน
การศึกษาคร้ังนี้จะท าการศึกษาในภาพรวมและแบ่งการจัดการสถานศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ในแต่ละด้านประกอบด้วย
เร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

 4.2.1  ภาพรวม 

 4.2.2  ด้านวิชาการ จ านวน 11 ข้อ ดังนี ้
  1)  จัดท าคู่มือวิชาการแจกให้นักเรียน 
  2)  จัดท าตารางเรียนที่ชัดเจนแจกให้นักเรียนทุกภาคเรียน 
  3)  จัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการความถนัดและ
ความสนใจเพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
  4)  ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  5)  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความถนัด หรือใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
  6)  มีการจัดครูเข้าสอนแทน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัด 
  7)  จัดเน้ือหาสาระ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกันกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8)  จัดสอนซ่อมเสริม 
  9)  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  10)  นักเรียนมีส่วนร่วม ในการคิดวางแผนปฏิบัติ และแก้ปัญหาในกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู ้
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  11)  มีครูหรือเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่แนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะ 

  4.2.3  ด้านกิจการนักเรียน จ านวน 11 ข้อ ดังนี ้
  1)  ครูดูแลรับผิดชอบนักเรียนอย่างทั่วถึง 
  2)  มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  3)  มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
  4)  มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
  5)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
  6)  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ท าได้ท า
เป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  7)  มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา ความประพฤติ และระเบียบวินัยเป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง 

  8)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
  9)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ าและ

ต่อเนื่อง 
  10)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง 
  11)  ยกย่องให้ก าลังใจและเผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนประพฤติดี 

 4.2.4  ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม จ านวน 19 ข้อ ดังนี้ 
  1)  บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น อากาศปลอดโปร่ง มีร้ัวหรือเคร่ืองหมายแสดงแนว
เขต และมีทางสัญจรเป็นระเบียบ 

  2)  บริเวณโรงเรียนมีสถานที่เล่นออกก าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
  3)  มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่างๆ 
  4)  จัดห้องเรียนได้พอเพียง 
  5)  สภาพอาคารเรียนได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาด
สวยงาม 
  6)  อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีแสงสว่างเพียงพอ 
  7)  อาคาร ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
  8)  มีเจ้าหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบ อาคาร และ ห้องต่างๆ 
  9)  ในห้องเรียนมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
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  10)  ห้องเรียน และห้องตา่งๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด 
  11)  ห้องเรียนและห้องต่างๆมีการตกแต่งที่สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ และมี
การประกวดห้องเรียนเพื่อยกย่องชมเชย 

  12)  ห้องบริการ มีป้ายแสดงค าแนะน าการใช้ห้องและระเบียบปฏิบัติ 
  13)  ห้องพิเศษมีป้ายบอกวิธีท างานแนะน าเทคนิควิธีการใช้เคร่ืองมือ มีป้ายเตือนและ
มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
  14)  อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา  มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบ ครบสมบูรณ์ อย่าง
เหมาะสม 
  15)  มีอาคารโรงอาหารที่เพียงพอ  มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้   และสภาพการจัด
ให้บริการอย่างเหมาะสม และมีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพที่ดี 
  16)  มีหอประชุม / ห้องประชุม เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
  17)  มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
  18)  มีน้ าดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจ านวนผู้บริโภค 
                       19)  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี เป็นประจ า 

การประเมินความคาดหวังในแต่ละข้อค าถามแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนน  5  หมายถึง  มีความคาดหวังมากที่สุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  มีความคาดหวังมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  มีความคาดหวังปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  มีความคาดหวังน้อย 
 คะแนน  1  หมายถึง  มีความคาดหวังน้อยที่สุด 

 เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 3.40     หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อย 
คะแนนเฉลี่ย     3.41 – 4.20     หมายถึง ระดับความคาดหวังปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย     4.21 – 5.00     หมายถึง ระดับความคาดหวังมาก 

 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
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 4.2.1  คะแนนความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ   
                        สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในเขต  
           กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะทั่วไป (ภาพรวม) 
 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป    

       (ภาพรวม) 
 

ลักษณะทั่วไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

t/F 
P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 
รวม 10.53 30.38 59.08 100.00 4.22 - - 

เขตพื้นที่การศึกษา      0.750 0.454 
เขต 1 8.25 31.75 60.00 100.00 4.23 

  
เขต 2 14.12 28.24 57.65 100.00 4.19 
ขนาดโรงเรียน      0.238 0.788 
ขนาดใหญ่พิเศษ 11.34 30.75 57.91 100.00 4.22 

  ขนาดใหญ่ 9.47 31.58 58.95 100.00 4.19 
ขนาดกลาง 10.00 27.69 62.31 100.00 4.24 
เพศ      -2.373 0.018* 
ชาย 10.29 36.27 53.43 100.00 4.13 

 
 

หญิง 10.64 27.72 61.64 100.00 4.25 
ระดับชั้นเรียน      2.045 0.130 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11.43 34.69 53.88 100.00 4.15 

 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 9.42 28.70 61.88 100.00 4.25 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10.70 26.74 62.57 100.00 4.26 
แผนการเรียน      3.094 0.002* 
สายวิทย์ 9.56 24.57 65.87 100.00 4.30 

 
 

สายศิลป ์ 11.33 35.08 53.59 100.00 4.15 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

เกรดเฉล่ียสะสม      5.237 0.000* 

ต่ ากว่า 2.00 32.00 24.00 44.00 100.00 3.80 

  

2.00 -  2.50                12.84 35.78 51.38 100.00 4.14 

2.51 -  3.00 8.70 35.87 55.43 100.00 4.17 

3.01  -  3.50 9.95 27.75 62.30 100.00 4.26 

3.51 -  4.00 8.51 22.70 68.79 100.00 4.35 

แผนการศึกษาต่อ      0.443 0.777 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            9.75 29.78 60.47 100.00 4.23 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 14.63 39.02 46.34 100.00 4.13 

มหาวิทยาลัยเปิด 6.67 33.33 60.00 100.00 4.20 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       25.00 31.25 43.75 100.00 4.07 

ไม่ศึกษาต่อ 25.00 0.00 75.00 100.00 4.28 

อาชีพบิดา      1.009 0.411 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            10.67 32.67 56.67 100.00 4.22 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         11.88 27.72 60.40 100.00 4.21 

รับจ้างท่ัวไป        10.53 32.75 56.73 100.00 4.19 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

11.22 30.10 58.67 100.00 4.19 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 11.11 22.22 66.67 100.00 4.34 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 0.00 16.67 83.33 100.00 4.59 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

อาชีพมารดา      0.698 0.625 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            12.38 29.52 58.10 100.00 4.20 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         10.67 32.00 57.33 100.00 4.24 

รับจ้างท่ัวไป        11.20 30.40 58.40 100.00 4.16 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

7.62 30.48 61.90 100.00 4.28 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 13.54 28.13 58.33 100.00 4.17 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 8.33 36.11 55.56 100.00 4.20 

ระดับการศึกษาบิดา      1.036 0.388 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

10.22 33.87 55.91 100.00 4.21 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

9.71 32.57 57.71 100.00 4.16 

ปวส./อนุปริญญา 10.61 22.73 66.67 100.00 4.34 

ปริญญาตรี  10.91 27.88 61.21 100.00 4.23 

สูงกว่าปริญญาตรี 12.77 29.79 57.45 100.00 4.20 

ระดับการศึกษามารดา      1.678 0.153 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

9.01 30.63 60.36 100.00 4.25 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

11.73 37.04 51.23 100.00 4.12 

ปวส./อนุปริญญา 9.33 24.00 66.67 100.00 4.31 

ปริญญาตรี  11.56 27.21 61.22 100.00 4.24 

สูงกว่าปริญญาตรี 10.53 28.95 60.53 100.00 4.18 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.2 โดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังเท่ากับ 4.22 คะแนน เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง มี
คะแนนความคาดหวังสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดอ่ืน  นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียน
ชาย  นักเรียนสายวิทย์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนที่เลือกไม่ศึกษาต่อมีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน นักเรียนที่บิดาไม่ได้ประกอบอาชีพ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดา
ประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ มีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอื่น นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา มีคะแนน
สูงกว่านักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน  นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./
อนุปริญญา มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน  ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
คาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นตามระดับชั้นที่ศึกษา, เกรดเฉลี่ยสะสม 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโดยภาพรวม พบว่า เพศ  แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มี
ผลต่อความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 
โดยนักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนชาย 
นักเรียนสายวิทย์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังมากกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสม ต่ ากว่า 2.00 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.50, 2.51 – 3.00 และนักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00, 2.00 – 2.50, 2.51 –3.00 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 - 4.00 มี
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน 
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 4.2.2  คะแนนความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ  

           สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขต 

            กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านวิชาการ) 

 

ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ียคะแนนความคาดหวังและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป  

                     (ด้านวิชาการ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

รวม 13.89 39.54 46.56 100.00 4.12 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      0.816 0.415 

เขต 1 10.75 42.00 47.25 100.00 4.14 
  

เขต 2 18.82 35.69 45.49 100.00 4.09 

ขนาดโรงเรียน      0.229 0.796 

ขนาดใหญ่พิเศษ 14.03 40.00 45.97 100.00 4.12 

  ขนาดใหญ่ 13.16 41.05 45.79 100.00 4.10 

ขนาดกลาง 14.62 36.15 49.23 100.00 4.15 

เพศ      -1.949 0.052 

ชาย 14.22 44.12 41.67 100.00 4.05 
 

 

หญิง 13.75 37.47 48.78 100.00 4.15 

ระดับช้ันเรียน      3.696 0.025* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 16.33 43.27 40.41 100.00 4.03 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11.66 37.67 50.67 100.00 4.17 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 13.37 36.90 49.73 100.00 4.17 

แผนการเรียน      2.986 0.003* 

สายวิทย์ 11.95 35.15 52.90 100.00 4.20 
 

 

สายศิลป์ 15.47 43.09 41.44 100.00 4.05 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

เกรดเฉล่ียสะสม      5.139 0.000* 

ต่ ากว่า 2.00 48.00 20.00 32.00 100.00 3.66 

  

2.00 -  2.50                15.60 44.95 39.45 100.00 4.05 

2.51 -  3.00 13.59 43.48 42.93 100.00 4.09 

3.01  -  3.50 12.04 41.36 46.60 100.00 4.16 

3.51 -  4.00 9.93 31.21 58.87 100.00 4.24 

แผนการศึกษาต่อ      0.462 0.764 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            13.51 39.46 47.03 100.00 4.13 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 18.60 44.19 37.21 100.00 4.01 

มหาวิทยาลัยเปิด 12.50 31.25 56.25 100.00 4.20 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       12.50 56.25 31.25 100.00 4.03 

ไม่ศึกษาต่อ 25.00 25.00 50.00 100.00 4.09 

อาชีพบิดา      0.613 0.690 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            12.00 41.33 46.67 100.00 4.12 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         16.83 41.58 41.58 100.00 4.09 

รับจ้างท่ัวไป        16.37 38.60 45.03 100.00 4.09 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

13.27 39.29 47.45 100.00 4.11 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 22.22 33.33 44.44 100.00 4.14 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 0.00 33.33 66.67 100.00 4.42 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

อาชีพมารดา      0.685 0.635 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            15.24 43.81 40.95 100.00 4.08 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         12.00 44.00 44.00 100.00 4.18 

รับจ้างท่ัวไป        19.20 32.80 48.00 100.00 4.06 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

10.48 40.48 49.05 100.00 4.17 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 13.54 37.50 48.96 100.00 4.12 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 13.89 41.67 44.44 100.00 4.09 

ระดับการศึกษาบิดา      1.635 0.164 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

14.52 36.56 48.92 100.00 4.12 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

13.71 48.57 37.71 100.00 4.04 

ปวส./อนุปริญญา 10.61 34.85 54.55 100.00 4.28 

ปริญญาตรี  12.73 37.58 49.70 100.00 4.12 

สูงกว่าปริญญาตรี 17.02 36.17 46.81 100.00 4.12 

ระดับการศึกษามารดา      2.725 0.029* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

12.61 36.49 50.90 100.00 4.17 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

16.05 47.53 36.42 100.00 3.99 

ปวส./อนุปริญญา 9.33 34.67 56.00 100.00 4.24 

ปริญญาตรี  15.65 35.37 48.98 100.00 4.14 

สูงกว่าปริญญาตรี 10.53 52.63 36.84 100.00 4.08 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.3 ด้านวิชาการโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังเท่ากับ 4.12 
คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เกือบทุกข้อนักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น  
โรงเรียนจัดท าตารางเรียนที่ชัดเจนแจกให้นักเรียนทุกภาคเรียน  (ค่าเฉลี่ย = 4.37) โรงเรียนจัดกลุ่ม
การเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ เพื่อการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความถนัด หรือใช้สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน  (ค่าเฉลี่ย = 4.32) และมีครูหรือ
เจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่แนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะ (ค่าเฉลี่ย = 4.31)  มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก  

โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง มีคะแนนความคาดหวังสูงกว่านักเรียน
ในโรงเรียนขนาดอ่ืน นักเรียนหญงิมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนความคาดหวังสูงกว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 นักเรียนสายวิทย์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิด 
มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน นักเรียนที่บิดาไม่ได้ประกอบอาชีพ มีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคะแนน
สูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา มี
คะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน  นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับ
ปวส./อนุปริญญา มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
คาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นตาม ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม  
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านวิชาการ พบว่า ระดับชั้นเรียน  แผนการเรียน เกรดเฉลี่ย
สะสม และระดับการศึกษามารดา  มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาแตกต่างกัน นักเรียนสายวิทย์มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 
ต่ ากว่า 2.00, 2.00-2.50, 2.51-3.00 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 และนักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 กับนักเรียนมี่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, 2.51-3.00, 3.01-3.50 มีค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังแตกต่างกัน นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. กับนักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และนักเรียนที่มารดา
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ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./

อนุปริญญา และนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนท่ี

มารดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน 

  

4.2.3  คะแนนความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ   

          สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ในเขต 

          กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านกิจการนักเรียน) 

 

ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ียคะแนนความคาดหวังและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป  

                     (ด้านกิจการนักเรียน) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

รวม 16.67 33.33 50.00 100.00 4.13 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      0.160 0.873 

เขต 1 15.04 34.59 50.38 100.00 4.13 
  

เขต 2 19.22 31.37 49.41 100.00 4.12 

ขนาดโรงเรียน      1.404 0.246 

ขนาดใหญ่พิเศษ 16.77 33.23 50.00 100.00 4.14 

  ขนาดใหญ่ 18.95 30.53 50.53 100.00 4.06 

ขนาดกลาง 13.08 37.69 49.23 100.00 4.18 

เพศ      -2.736 0.006* 

ชาย 20.10 36.27 43.63 100.00 4.01 
 

 

หญิง 15.11 32.00 52.89 100.00 4.18 

ระดับช้ันเรียน      2.278 0.103 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 17.14 39.18 43.67 100.00 4.05 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 16.59 30.49 52.91 100.00 4.17 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 16.13 29.03 54.84 100.00 4.17 

แผนการเรียน      2.692 0.007* 

สายวิทย์ 14.33 31.40 54.27 100.00 4.21 
 

 

สายศิลป์ 18.56 34.90 46.54 100.00 4.06 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

เกรดเฉล่ียสะสม      3.498 0.008* 

ต่ ากว่า 2.00 40.00 20.00 40.00 100.00 3.75 

  

2.00 -  2.50                22.02 32.11 45.87 100.00 4.06 

2.51 -  3.00 16.39 37.70 45.90 100.00 4.08 

3.01  -  3.50 13.61 36.65 49.74 100.00 4.17 

3.51 -  4.00 12.77 26.24 60.99 100.00 4.25 

แผนการศึกษาต่อ      0.625 0.645 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            15.34 33.57 51.08 100.00 4.14 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 16.28 39.53 44.19 100.00 4.08 

มหาวิทยาลัยเปิด 25.00 18.75 56.25 100.00 4.08 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       31.25 37.50 31.25 100.00 3.88 

ไม่ศึกษาต่อ 25.00 0.00 75.00 100.00 4.24 

อาชีพบิดา      1.161 0.327 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            18.67 27.33 54.00 100.00 4.15 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         15.84 30.69 53.47 100.00 4.16 

รับจ้างท่ัวไป        15.88 40.00 44.12 100.00 4.08 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

17.86 32.65 49.49 100.00 4.10 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 22.22 33.33 44.44 100.00 4.06 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 0.00 25.00 75.00 100.00 4.55 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

อาชีพมารดา      0.845 0.518 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            19.05 30.48 50.48 100.00 4.12 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         17.33 29.33 53.33 100.00 4.18 

รับจ้างท่ัวไป        16.00 32.00 52.00 100.00 4.11 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

13.88 34.45 51.67 100.00 4.19 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 21.88 35.42 42.71 100.00 4.02 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 8.33 44.44 47.22 100.00 4.08 

ระดับการศึกษาบิดา      1.098 0.357 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

15.05 39.25 45.70 100.00 4.14 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

20.00 32.57 47.43 100.00 4.04 

ปวส./อนุปริญญา 13.85 35.38 50.77 100.00 4.22 

ปริญญาตรี  15.15 29.70 55.15 100.00 4.16 

สูงกว่าปริญญาตรี 17.02 27.66 55.32 100.00 4.16 

ระดับการศึกษามารดา      2.384 0.050 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

14.41 33.33 52.25 100.00 4.18 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

20.99 37.04 41.98 100.00 3.98 

ปวส./อนุปริญญา 10.81 32.43 56.76 100.00 4.23 

ปริญญาตรี  18.37 28.57 53.06 100.00 4.14 

สูงกว่าปริญญาตรี 13.16 42.11 44.74 100.00 4.13 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.4 ด้านกิจการนักเรียนโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังเท่ากับ 
4.13 คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เกือบทุกข้อนักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ ในระดับปานกลาง ยกเว้น 
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน และยกย่องให้
ก าลังใจและเผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนประพฤติดี มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก  

โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง มีคะแนนความคาดหวังสูงกว่านักเรียน
ในโรงเรียนขนาดอ่ืน นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนความความคาดหวังสูงกว่านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสายวิทย์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายศิลป์  นักเรียนที่เลือกไม่ศึกษาต่อมี
คะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน นักเรียนที่บิดาไม่ได้ประกอบอาชีพ มีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน  นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ มี
คะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./
อนุปริญญา มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน  นักเรียนที่มารดาส าเร็จ
การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นตามระดับเกรดเฉลี่ย
สะสม 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านกิจการนักเรียนพบว่า เพศ  แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ย
สะสม มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 5% โดยนักเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียน
ชาย นักเรียนสายวิทย์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียน
สายศิลป์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00, 2.00-2.50, 2.51-3.00 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสม 3.51-4.00 และนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 กับนักเรียนมี่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 
2.51-3.00, 3.01-3.50 มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน 
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4.2.4  คะแนนความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ  

          สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ในเขต  

          กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม) 

 

ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ียคะแนนความคาดหวังและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป  

                     (ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

รวม 10.69 24.89 64.43 100.00 4.32 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      1.001 0.318 

เขต 1 8.50 25.50 66.00 100.00 4.34 
  

เขต 2 14.12 23.92 61.96 100.00 4.29 

ขนาดโรงเรียน      0.021 0.980 

ขนาดใหญ่พิเศษ 10.45 25.97 63.58 100.00 4.33 

  ขนาดใหญ่ 10.53 23.16 66.32 100.00 4.32 

ขนาดกลาง 11.54 24.62 63.85 100.00 4.32 

เพศ      -1.911 0.057 

ชาย 12.25 27.94 59.80 100.00 4.25 
 

 

หญิง 9.98 23.50 66.52 100.00 4.36 

ระดับช้ันเรียน      0.815 0.443 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 8.57 30.61 60.82 100.00 4.28 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11.66 20.63 67.71 100.00 4.35 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 12.30 22.46 65.24 100.00 4.35 

แผนการเรียน      2.942 0.003* 

สายวิทย์ 9.22 19.80 70.99 100.00 4.41 
 

 

สายศิลป์ 11.88 29.01 59.12 100.00 4.25 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

เกรดเฉล่ียสะสม      4.975 0.001* 

ต่ ากว่า 2.00 28.00 28.00 44.00 100.00 3.90 

  

2.00 -  2.50                14.68 29.36 55.96 100.00 4.25 

2.51 -  3.00 10.87 28.26 60.87 100.00 4.26 

3.01  -  3.50 8.38 20.42 71.20 100.00 4.38 

3.51 -  4.00 6.38 22.70 70.92 100.00 4.46 

แผนการศึกษาต่อ      0.438 0.781 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            9.91 24.68 65.41 100.00 4.34 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 18.60 16.28 65.12 100.00 4.22 

มหาวิทยาลัยเปิด 6.25 43.75 50.00 100.00 4.25 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       12.50 37.50 50.00 100.00 4.21 

ไม่ศึกษาต่อ 0.00 25.00 75.00 100.00 4.39 

อาชีพบิดา      1.173 0.321 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            12.00 24.00 64.00 100.00 4.32 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         14.85 21.78 63.37 100.00 4.30 

รับจ้างท่ัวไป        10.53 26.32 63.16 100.00 4.31 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

9.69 27.55 62.76 100.00 4.29 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 0.00 22.22 77.78 100.00 4.61 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 0.00 16.67 83.33 100.00 4.71 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความคาดหวัง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

อาชีพมารดา      0.742 0.592 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            12.38 24.76 62.86 100.00 4.32 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         13.33 20.00 66.67 100.00 4.32 

รับจ้างท่ัวไป        11.20 28.00 60.80 100.00 4.25 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

7.14 24.76 68.10 100.00 4.39 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 13.54 25.00 61.46 100.00 4.29 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 8.33 27.78 63.89 100.00 4.32 

ระดับการศึกษาบิดา      0.782 0.537 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

10.22 29.57 60.22 100.00 4.30 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

9.71 27.43 62.86 100.00 4.30 

ปวส./อนุปริญญา 9.09 18.18 72.73 100.00 4.45 

ปริญญาตรี  12.12 21.21 66.67 100.00 4.33 

สูงกว่าปริญญาตรี 14.89 21.28 63.83 100.00 4.26 

ระดับการศึกษามารดา      0.646 0.630 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

9.46 29.28 61.26 100.00 4.33 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

10.49 24.69 64.81 100.00 4.26 

ปวส./อนุปริญญา 8.00 22.67 69.33 100.00 4.39 

ปริญญาตรี  12.24 21.09 66.67 100.00 4.35 

สูงกว่าปริญญาตรี 15.79 21.05 63.16 100.00 4.26 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.5 ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคาดหวังเท่ากับ 4.32 คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อการ
จัดการสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีอาคารโรงอาหารเพียงพอ  มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  และ
สภาพการจัดให้บริการอย่างเหมาะสม และมีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ  อยู่ในสภาพที่ดี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.40) รองลงมา คือ มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
เช่น ภารโรง นักเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.39) และอาคาร ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีเคร่ืองอ านวยความ
สะดวก เช่น พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย = 4.38)  

โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนความคาดหวังสูงกว่า
นักเรียนในโรงเรียนขนาดอ่ืน นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชาย นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนความความคาดหวังสูงกว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสายวิทย์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนที่
เลือกไม่ศึกษาต่อมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน นักเรียนที่บิดาไม่ได้ประกอบอาชีพ 
มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการ
ส่วนตัว/อิสระ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษา
ระดับปวส./อนุปริญญา มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน นักเรียนที่มารดา
ส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นตามระดับเกรดเฉลี่ย
สะสม 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า แผนการเรียน  
และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนสายวิทย์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00, 2.00-2.50, 
2.51-3.00 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 และนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 
กับนักเรียนมี่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, 2.51-3.00, 3.01-3.50 มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน 
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4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน   
       ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด  
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษาครั้งน้ีจะท าการศึกษาในภาพรวมและแบ่งการจัดการสถานศึกษา
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ใน
แต่ละด้านประกอบด้วยเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

 4.3.1  ภาพรวม 

 4.3.2  ด้านวิชาการ จ านวน 11 ข้อ ดังนี ้
  1)  จัดท าคู่มือวิชาการแจกให้นักเรียน 
  2)  จัดท าตารางเรียนที่ชัดเจนแจกให้นักเรียนทุกภาคเรียน 
  3)  จัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการความถนัดและ
ความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
  4)  ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  5)  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และความถนัด หรือใช้สื่ออุปกรณ์ การเรียนการ
สอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
  6)  มีการจัดครูเข้าสอนแทน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัด 
  7)  จัดเน้ือหาสาระ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกันกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้ เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8)  จัดสอนซ่อมเสริม 
  9)  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม 
  10)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ 
  11)  มีครูหรือเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่แนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะ 
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 4.3.3  ด้านกิจการนักเรียน จ านวน 11 ข้อ ดังนี้ 
                       1)  ครูดูแลรับผิดชอบนักเรียนอย่างทั่วถึง 
  2)  มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  3)  มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
  4)  มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
  5)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
  6)  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท า
เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  7)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยเป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง 

  8)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
  9)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ าและ   

ต่อเนื่อง 
  10)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง 
  11)  ยกย่องให้ก าลังใจและเผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนประพฤติดี 

 4.3.4  ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม จ านวน 19 ข้อ ดังนี้ 
  1)  บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นอากาศปลอดโปร่ง มีร้ัวหรือเคร่ืองหมายแสดงแนว
เขตและมีทางสัญจรเป็นระเบียบ 

  2)  บริเวณโรงเรียนมีสถานที่เล่นออกก าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
  3)  มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่างๆ 
  4)  จัดห้องเรียนได้พอเพียง 
  5)  สภาพอาคารเรียนได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาด
สวยงาม 
  6)  อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีแสงสว่างเพียงพอ 
  7)  อาคาร ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
  8)  มีเจ้าหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบ อาคาร และ ห้องต่างๆ 
  9)  ในห้องเรียนมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
  10)  ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด 
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  11)  ห้องเรียนและห้องต่างๆมีการตกแต่งที่สวยงามมีบรรยากาศทางวิชาการและมี
การประกวดห้องเรียนเพื่อยกย่องชมเชย 

  12)  ห้องบริการ มีป้ายแสดงค าแนะน าการใช้ห้องและระเบียบปฏิบัติ 
  13)  ห้องพิเศษมีป้ายบอกวิธีท างานแนะน าเทคนิควิธีการใช้เคร่ืองมือ มีป้ายเตือนและ
มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
  14)  อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษามีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบ ครบสมบูรณ์อย่าง
เหมาะสม 
  15)  มีอาคารโรงอาหารเพียงพอ มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสภาพการจัด
ให้บริการอย่างเหมาะสม และมีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพที่ดี 
  16)  มีหอประชุม / ห้องประชุม เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
  17)  มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
  18)  มีน้ าดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจ านวนผู้บริโภค 
  19)  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปีเป็นประจ า 

การประเมินความเป็นจริงในแต่ละข้อค าถามแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนน  5  หมายถึง  มีความเป็นจริงมากที่สุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  มีความเป็นจริงมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  มีความเป็นจริงปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  มีความเป็นจริงน้อย 
 คะแนน  1  หมายถึง  มีความเป็นจริงน้อยที่สุด 
เกณฑ์เฉลี่ยของระดับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการ

สถานศึกษาของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 3.40     หมายถึง ระดับความเป็นจริงน้อย 
คะแนนเฉลี่ย     3.41 – 4.20     หมายถึง ระดับความเป็นจริงปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย     4.21 – 5.00     หมายถึง ระดับความเป็นจริงมาก 
 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
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4.3.1  คะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

          ท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

          มัธยมศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาพรวม) 

 

ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป  

       (ภาพรวม) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

รวม 55.27 35.88 8.85 100.00 3.32 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      1.980 0.048* 

เขต 1 51.75 38.00 10.25 100.00 3.36 
  

เขต 2 60.78 32.55 6.67 100.00 3.25 

ขนาดโรงเรียน      0.494 0.611 

ขนาดใหญ่พิเศษ 57.91 36.12 5.97 100.00 3.29 

  ขนาดใหญ่ 51.05 35.79 13.16 100.00 3.34 

ขนาดกลาง 54.62 35.38 10.00 100.00 3.34 

เพศ      -1.709 0.088 

ชาย 58.33 36.27 5.39 100.00 3.25 
 

 

หญิง 53.88 35.70 10.42 100.00 3.34 

ระดับชั้นเรียน      15.698 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 42.45 44.49 13.06 100.00 3.49 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 62.78 30.94 6.28 100.00 3.24 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 63.10 30.48 6.42 100.00 3.18 

แผนการเรียน      -0.198 0.843 

สายวิทย์ 55.29 37.54 7.17 100.00 3.31 
 

 

สายศิลป์ 55.25 34.53 10.22 100.00 3.32 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

เกรดเฉล่ียสะสม      2.406 0.048* 

ต่ ากว่า 2.00 68.00 28.00 4.00 100.00 3.10 

  

2.00 -  2.50                57.80 35.78 6.42 100.00 3.25 

2.51 -  3.00 57.07 35.33 7.61 100.00 3.32 

3.01  -  3.50 47.64 39.79 12.57 100.00 3.42 

3.51 -  4.00 58.87 32.62 8.51 100.00 3.26 

แผนการศึกษาต่อ      1.693 0.150 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            54.05 36.94 9.01 100.00 3.34 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 58.14 32.56 9.30 100.00 3.26 

มหาวิทยาลัยเปิด 50.00 31.25 18.75 100.00 3.52 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       68.75 31.25 0.00 100.00 2.98 

ไม่ศึกษาต่อ 50.00 50.00 0.00 100.00 3.26 

อาชีพบิดา      2.148 0.058 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            55.33 36.67 8.00 100.00 3.32 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         62.38 29.70 7.92 100.00 3.16 

รับจ้างท่ัวไป        52.05 38.60 9.36 100.00 3.38 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

59.18 32.14 8.67 100.00 3.29 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 33.33 44.44 22.22 100.00 3.63 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 33.33 50.00 16.67 100.00 3.47 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ลักษณะทั่วไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

t/F 
P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

อาชีพมารดา      1.901 0.092 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            60.95 32.38 6.67 100.00 3.24 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         57.33 36.00 6.67 100.00 3.26 
รับจ้างท่ัวไป        48.00 39.20 12.80 100.00 3.44 
ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/
อิสระ 

56.19 35.71 8.10 100.00 3.32 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 54.17 35.42 10.42 100.00 3.35 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 52.78 44.44 2.78 100.00 3.14 
ระดับการศึกษาบิดา      2.870 0.022* 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

53.23 36.02 10.75 100.00 3.37 

  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

53.71 36.00 10.29 100.00 3.36 

ปวส./อนุปริญญา 56.06 33.33 10.61 100.00 3.32 
ปริญญาตรี  54.55 40.61 4.85 100.00 3.28 
สูงกว่าปริญญาตรี 72.34 21.28 6.38 100.00 3.03 
ระดับการศึกษามารดา      2.016 0.091 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

52.25 36.94 10.81 100.00 3.37 

  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

57.41 34.57 8.02 100.00 3.30 

ปวส./อนุปริญญา 52.00 41.33 6.67 100.00 3.31 
ปริญญาตรี  55.78 34.69 9.52 100.00 3.31 
สูงกว่าปริญญาตรี 68.42 31.58 0.00 100.00 3.05 
 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.6 โดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงเท่ากับ 3.32 คะแนน เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความเป็นจริงต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่
และขนาดกลาง มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  นักเรียนหญิงมี
คะแนนสูงกว่านักเรียนชาย นักเรียนสายศิลป์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์  นักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอ่ืน นักเรียน
ที่เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน  นักเรียนที่บิดา
เป็นพ่อบ้าน/เกษียณอายุ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน  นักเรียนที่มารดา
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดา
ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จ
การศึกษาระดับอ่ืน ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาลดลงตามระดับชั้นที่ศึกษาและระดับการศึกษาบิดา 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโดยภาพรวม พบว่า เขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชั้นเรียน เกรด
เฉลี่ยสะสม  ระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกัน 
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00, 2.00-2.50 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 และ
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 - 4.00 มีค่าเฉลี่ยความ
เป็นจริงแตกต่างกัน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับนักเรียนที่บิดาส าเร็จ
การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนที่บิดา
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงแตกต่างกัน 
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 4.3.2  คะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

           ท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

           มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านวิชาการ) 

 

ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ียคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป  

                     (ด้านวิชาการ) 

 

ลักษณะทั่วไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

รวม 53.74 36.95 9.31 100.00 3.34 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      1.319 0.188 

เขต 1 50.75 39.50 9.75 100.00 3.37 
  

เขต 2 58.43 32.94 8.63 100.00 3.30 

ขนาดโรงเรียน      1.824 0.162 

ขนาดใหญ่พิเศษ 57.01 36.42 6.57 100.00 3.30 

  ขนาดใหญ่ 48.95 39.47 11.58 100.00 3.40 

ขนาดกลาง 52.31 34.62 13.08 100.00 3.38 

เพศ      -2.094 0.037* 

ชาย 56.86 35.78 7.35 100.00 3.26 
 

 

หญิง 52.33 37.47 10.20 100.00 3.38 

ระดับช้ันเรียน      13.653 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 42.86 43.67 13.47 100.00 3.51 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 57.40 36.77 5.83 100.00 3.29 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 63.64 28.34 8.02 100.00 3.19 

แผนการเรียน      -0.397 0.691 

สายวิทย์ 53.24 38.57 8.19 100.00 3.33 
 

 

สายศิลป์ 54.14 35.64 10.22 100.00 3.35 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

เกรดเฉล่ียสะสม      1.780 0.131 

ต่ ากว่า 2.00 72.00 20.00 8.00 100.00 3.11 

  

2.00 -  2.50                51.38 41.28 7.34 100.00 3.33 

2.51 -  3.00 53.26 37.50 9.24 100.00 3.34 

3.01  -  3.50 51.31 36.65 12.04 100.00 3.42 

3.51 -  4.00 56.03 36.88 7.09 100.00 3.28 

แผนการศึกษาต่อ      2.707 0.029* 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            52.07 38.20 9.73 100.00 3.37 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 53.49 41.86 4.65 100.00 3.29 

มหาวิทยาลัยเปิด 50.00 25.00 25.00 100.00 3.54 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       75.00 25.00 0.00 100.00 2.92 

ไม่ศึกษาต่อ 75.00 25.00 0.00 100.00 2.95 

อาชีพบิดา      1.642 0.147 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            52.00 38.00 10.00 100.00 3.35 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         63.37 27.72 8.91 100.00 3.19 

รับจ้างท่ัวไป        50.88 38.01 11.11 100.00 3.40 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

53.57 39.80 6.63 100.00 3.32 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 66.67 33.33 0.00 100.00 3.49 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 50.00 33.33 16.67 100.00 3.51 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

อาชีพมารดา      1.431 0.211 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            59.05 36.19 4.76 100.00 3.29 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         58.67 34.67 6.67 100.00 3.27 

รับจ้างท่ัวไป        47.20 36.00 16.80 100.00 3.45 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

51.90 38.57 9.52 100.00 3.36 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 54.17 36.46 9.38 100.00 3.35 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 55.56 44.44 0.00 100.00 3.19 

ระดับการศึกษาบิดา      3.062 0.016* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

53.23 34.95 11.83 100.00 3.39 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

49.71 40.00 10.29 100.00 3.39 

ปวส./อนุปริญญา 51.52 36.36 12.12 100.00 3.38 

ปริญญาตรี  56.36 38.18 5.45 100.00 3.30 

สูงกว่าปริญญาตรี 65.96 29.79 4.26 100.00 3.05 

ระดับการศึกษามารดา      1.624 0.167 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

52.25 35.14 12.61 100.00 3.38 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

56.17 34.57 9.26 100.00 3.34 

ปวส./อนุปริญญา 50.67 42.67 6.67 100.00 3.33 

ปริญญาตรี  51.70 40.82 7.48 100.00 3.35 

สูงกว่าปริญญาตรี 68.42 31.58 0.00 100.00 3.09 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.7 ด้านวิชาการโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงเท่ากับ 3.34 
คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความเป็นจริงต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย ส าหรับระดับความเป็นจริงตามความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการโดยรวม อยู่
ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เกือบทุกข้อนักเรียนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย ยกเว้น โรงเรียนจัดท าตารางเรียนที่ชัดเจนแจก
ให้นักเรียนทุกภาคเรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.80) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความถนัดหรือใช้สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน  (ค่าเฉลี่ย = 3.54) ครูผู้สอนเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 3.50) มีครูหรือเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่
แนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะ (ค่าเฉลี่ย = 3.41) มีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียน
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนชาย นักเรียนสายศิลป์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์  นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-
3.50 มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอ่ืน นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเปิด มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน นักเรียนที่บิดาไม่ได้ประกอบ
อาชีพ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป  มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาจบการศึกษาระดับต่ า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาจบการศึกษาระดับอ่ืน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาลดลงตาม 
ระดับชั้นที่ศึกษา, ระดับการศึกษาบิดา 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านวิชาการ พบว่า เพศ  ระดับชั้นเรียน แผนการศึกษาต่อ และ
ระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริง
ที่มีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนชาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกัน นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ กับนักเรียนที่เลือก
ศึกษาต่างประเทศ และนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิด กับนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อ
ต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกัน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., 
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นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็น

จริงแตกต่างกัน 

4.3.3  คะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          ท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป  

 (ด้านกิจการนักเรียน) 

 

ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ียคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป 

                     (ด้านกิจการนักเรียน) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

รวม 46.48 40.67 12.84 100.00 3.44 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      1.960 0.050 

เขต 1 43.61 41.35 15.04 100.00 3.48 
  

เขต 2 50.98 39.61 9.41 100.00 3.37 

ขนาดโรงเรียน      0.987 0.373 

ขนาดใหญ่พิเศษ 45.21 43.41 11.38 100.00 3.44 

  ขนาดใหญ่ 50.00 35.79 14.21 100.00 3.38 

ขนาดกลาง 44.62 40.77 14.62 100.00 3.49 

เพศ      -2.646 0.008* 

ชาย 53.92 38.24 7.84 100.00 3.33 
 

 

หญิง 43.11 41.78 15.11 100.00 3.49 

ระดับช้ันเรียน      10.155 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 35.10 48.57 16.33 100.00 3.59 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 52.47 36.77 10.76 100.00 3.39 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 54.30 34.95 10.75 100.00 3.29 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

แผนการเรียน      -0.082 0.935 

สายวิทย์ 44.71 45.05 10.24 100.00 3.43 
 

 

สายศิลป์ 47.92 37.12 14.96 100.00 3.44 

เกรดเฉล่ียสะสม      1.963 0.098 

ต่ ากว่า 2.00 56.00 28.00 16.00 100.00 3.21 

  

2.00 -  2.50                53.21 39.45 7.34 100.00 3.35 

2.51 -  3.00 45.36 41.53 13.11 100.00 3.46 

3.01  -  3.50 39.27 45.55 15.18 100.00 3.53 

3.51 -  4.00 50.35 36.88 12.77 100.00 3.39 

แผนการศึกษาต่อ      1.720 0.144 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            44.58 41.70 13.72 100.00 3.46 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 51.16 39.53 9.30 100.00 3.39 

มหาวิทยาลัยเปิด 43.75 37.50 18.75 100.00 3.56 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       68.75 31.25 0.00 100.00 3.02 

ไม่ศึกษาต่อ 25.00 75.00 0.00 100.00 3.64 

อาชีพบิดา      2.130 0.060 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            45.33 39.33 15.33 100.00 3.49 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         55.45 34.65 9.90 100.00 3.28 

รับจ้างท่ัวไป        44.29 40.00 14.71 100.00 3.48 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

45.92 43.88 10.20 100.00 3.39 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 11.11 88.89 0.00 100.00 3.86 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 41.67 25.00 33.33 100.00 3.62 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

อาชีพมารดา      2.067 0.068 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            51.43 37.14 11.43 100.00 3.36 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         52.00 34.67 13.33 100.00 3.37 

รับจ้างท่ัวไป        40.80 38.40 20.80 100.00 3.55 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

44.50 45.93 9.57 100.00 3.41 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 42.71 43.75 13.54 100.00 3.56 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 58.33 36.11 5.56 100.00 3.25 

ระดับการศึกษาบิดา      1.642 0.162 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

47.31 39.78 12.90 100.00 3.44 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

41.71 44.00 14.29 100.00 3.51 

ปวส./อนุปริญญา 50.77 32.31 16.92 100.00 3.42 

ปริญญาตรี  46.06 41.82 12.12 100.00 3.41 

สูงกว่าปริญญาตรี 55.32 40.43 4.26 100.00 3.21 

ระดับการศึกษามารดา      1.099 0.356 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

45.95 40.54 13.51 100.00 3.46 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

47.53 40.74 11.73 100.00 3.45 

ปวส./อนุปริญญา 45.95 39.19 14.86 100.00 3.41 

ปริญญาตรี  44.90 40.14 14.97 100.00 3.44 

สูงกว่าปริญญาตรี 50.00 50.00 0.00 100.00 3.20 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.8 ด้านกิจการนักเรียนโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงเท่ากับ 
3.44คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความเป็นจริงต่อการจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย ส าหรับระดับความเป็นจริงตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา ด้านกิจการ
นักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจัดกิจกรรมของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.05) รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
(ค่าเฉลี่ย = 3.25) และครูดูแลรับผิดชอบนักเรียนอย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย = 3.27) 

โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียน
ในโรงเรียนขนาดใหญ่และนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนชาย  นักเรียนสายศิลป์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-
3.50 มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอ่ืน นักเรียนที่เลือกไม่ศึกษา
ต่อ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน นักเรียนที่บิดาเป็นพ่อบ้าน/เกษียณอายุ มีคะแนน
สูงกว่านักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุ มีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษา
ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาลดลงตาม
ระดับชั้นที่ศึกษา 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านกิจการนักเรียน พบว่า เพศ  และระดับชั้นเรียน มีผลต่อ
ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 5% โดยนักเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่า
นักเรียนชาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกัน 
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4.3.4  คะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          ท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านอาคารสถานท่ี  

          และสภาพแวดล้อม) 

 

ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ียคะแนนความเป็นจริงและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป  

                     (ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

รวม 57.86 31.76 10.38 100.00 3.23 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      1.957 0.051 

เขต 1 55.25 34.25 10.50 100.00 3.28 
  

เขต 2 61.96 27.84 10.20 100.00 3.16 

ขนาดโรงเรียน      0.726 0.484 

ขนาดใหญ่พิเศษ 60.30 31.34 8.36 100.00 3.20 

  ขนาดใหญ่ 56.32 28.42 15.26 100.00 3.28 

ขนาดกลาง 53.85 37.69 8.46 100.00 3.24 

เพศ      -0.656 0.512 

ชาย 57.84 33.82 8.33 100.00 3.20 
 

 

หญิง 57.87 30.82 11.31 100.00 3.24 

ระดับช้ันเรียน      14.464 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 44.49 40.00 15.51 100.00 3.43 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 64.13 29.15 6.73 100.00 3.12 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 67.91 24.06 8.02 100.00 3.10 

แผนการเรียน      -0.158 0.875 

สายวิทย์ 57.34 32.08 10.58 100.00 3.23 
 

 

สายศิลป์ 58.29 31.49 10.22 100.00 3.24 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 

เกรดเฉล่ียสะสม      2.228 0.065 

ต่ ากว่า 2.00 72.00 20.00 8.00 100.00 3.03 

  

2.00 -  2.50                64.22 26.61 9.17 100.00 3.15 

2.51 -  3.00 57.07 34.24 8.70 100.00 3.22 

3.01  -  3.50 51.83 35.08 13.09 100.00 3.35 

3.51 -  4.00 59.57 29.79 10.64 100.00 3.17 

แผนการศึกษาต่อ      1.031 0.390 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            56.58 32.97 10.45 100.00 3.25 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 65.12 23.26 11.63 100.00 3.17 

มหาวิทยาลัยเปิด 43.75 31.25 25.00 100.00 3.50 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       75.00 25.00 0.00 100.00 3.00 

ไม่ศึกษาต่อ 50.00 50.00 0.00 100.00 3.23 

อาชีพบิดา      1.874 0.097 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            60.67 31.33 8.00 100.00 3.22 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         63.37 30.69 5.94 100.00 3.07 

รับจ้างท่ัวไป        53.80 33.92 12.28 100.00 3.32 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

59.69 29.08 11.22 100.00 3.21 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 44.44 22.22 33.33 100.00 3.58 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 41.67 41.67 16.67 100.00 3.36 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความเป็นจริง 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value 1.00 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21–5.00 

อาชีพมารดา      1.637 0.148 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            65.71 26.67 7.62 100.00 3.14 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         57.33 32.00 10.67 100.00 3.20 

รับจ้างท่ัวไป        51.20 34.40 14.40 100.00 3.37 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

56.67 32.86 10.48 100.00 3.25 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 59.38 32.29 8.33 100.00 3.24 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 58.33 36.11 5.56 100.00 3.05 

ระดับการศึกษาบิดา      2.750 0.027* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

53.23 34.41 12.37 100.00 3.31 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

58.29 31.43 10.29 100.00 3.25 

ปวส./อนุปริญญา 65.15 21.21 13.64 100.00 3.24 

ปริญญาตรี  56.97 35.76 7.27 100.00 3.20 

สูงกว่าปริญญาตรี 70.21 23.40 6.38 100.00 2.91 

ระดับการศึกษามารดา      2.195 0.068 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

54.05 34.23 11.71 100.00 3.31 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

59.26 31.48 9.26 100.00 3.20 

ปวส./อนุปริญญา 58.67 33.33 8.00 100.00 3.25 

ปริญญาตรี  57.82 29.93 12.24 100.00 3.21 

สูงกว่าปริญญาตรี 73.68 26.32 0.00 100.00 2.93 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.9 ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเป็นจริงเท่ากับ 3.23 คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความเป็นจริงต่อการ
จัดการสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย ส าหรับระดับ
ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.23  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เกือบทุกข้อนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริง
อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น บริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน อากาศปลอดโปร่ง มีร้ัวหรือเคร่ืองหมาย
แสดงแนวเขต  และมีทางสัญจรเป็นระเบียบ, ป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่างๆ, อาคารเรียน 
ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีแสงสว่างเพียงพอ, ห้องบริการ เช่น ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้อง
พยาบาล ฯลฯ มีป้ายแสดงค าแนะน าการใช้ห้อง และระเบียบปฏิบัติ และนักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพอนามัยประจ าปีเป็นประจ า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียน
ในโรงเรียนขนาดกลางและนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนชาย  นักเรียนสายศิลป์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-
3.50 มีคะแนนความเป็นจริงสูงกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอ่ืน นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเปิดมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่ อ่ืน  นักเรียนที่บิดาเป็นพ่อบ้าน/
เกษียณอายุ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษา
ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาลดลงตาม
ระดับชั้นที่ศึกษาและระดับการศึกษาบิดา 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า  ระดับชั้นเรียน 
และระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกันนักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดา
ส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญญาตรี กับ
นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงแตกต่างกัน 
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4.4  ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  
       ตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
       การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใน
การศึกษาคร้ังนี้จะท าการศึกษาในภาพรวมและแบ่งการจัดการสถานศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ในแต่ละด้านประกอบด้วย
เร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

 4.4.1  ภาพรวม 

 4.4.2  ด้านวิชาการ จ านวน 11 ข้อ ดังนี ้
                       1)  จัดท าคู่มือวิชาการแจกให้นักเรียน 
  2)  จัดท าตารางเรียนที่ชัดเจนแจกให้นักเรียนทุกภาคเรียน 
  3)  จัดกลุ่มการเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
  4)  ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  5)  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความถนัด  หรือใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
  6)  มีการจัดครูเข้าสอนแทน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัด 
  7)  จัดเน้ือหาสาระ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกันกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8)  จัดสอนซ่อมเสริม 
  9)  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม 
  10)  นักเรียนมีส่วนร่วม ในการคิดวางแผนปฏิบัติ และแก้ปัญหา ในกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู ้
  11)  มีครูหรือเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่แนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะ 
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 4.4.3  ด้านกิจการนักเรียน จ านวน 11 ข้อ ดังนี ้
  1)  ครูดูแลรับผิดชอบนักเรียนอย่างทั่วถึง 
  2)  มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  3)  มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
  4)  มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
  5)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
  6)  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท า
เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
  7)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยเป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง 

          8)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
  9)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ าและ   

ต่อเนื่อง 
  10)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง 
  11)  ยกย่องให้ก าลังใจและเผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนประพฤติดี 

 4.4.4  ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม จ านวน 19 ข้อ ดังนี้ 
  1)  บริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน อากาศปลอดโปร่ง มีร้ัวหรือเคร่ืองหมายแสดงแนว
เขต และมีทางสัญจรเป็นระเบียบ 
  2)  บริเวณโรงเรียนมีสถานที่เล่นออกก าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
  3)  มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่างๆ 
  4)  จัดห้องเรียนได้พอเพียง 
  5)  สภาพอาคารเรียนได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาด
สวยงาม 
  6)  อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีแสงสว่างเพียงพอ 
  7)  อาคาร ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
  8)  มีเจ้าหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบ อาคาร และ ห้องต่างๆ 
  9)  ในห้องเรียนมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
  10)  ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด 
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  11)  ห้องเรียนและห้องต่างๆ มีการตกแต่งที่สวยงาม  มีบรรยากาศทางวิชาการ และมี
การประกวดห้องเรียนเพื่อยกย่องชมเชย 
   12)  ห้องบริการ มีป้ายแสดงค าแนะน าการใช้ห้องและระเบียบปฏิบัติ 
  13)  ห้องพิเศษมีป้ายบอกวิธีท างานแนะน าเทคนิควิธีการใช้เคร่ืองมือ มีป้ายเตือนและ
มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
  14)  อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา  มีอุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ประกอบ ครบสมบูรณ์ 
อย่างเหมาะสม 
  15)  มีอาคารโรงอาหารที่เพียงพอ  มีอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ และสภาพการจัด
ให้บริการอย่างเหมาะสม และมีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพที่ดี 
  16)  มีหอประชุม / ห้องประชุม เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
  17)  มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
  18)  มีน้ าดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจ านวนผู้บริโภค 
  19)  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี เป็นประจ า 

ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ มีขั้นตอนดังนี้ 
น าคะแนนสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนมา ลบ ด้วยคะแนนความ

คาดหวัง จะได้คะแนนความพึงพอใจ ดังนั้น ค่าคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดเท่ากับ  4 และได้ค่า
คะแนนความพึงพอใจต่ าที่สุดเท่ากับ -4 จากนั้นท าการแบ่งคะแนนความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ
ดังนี ้

ระดับที่ 1 คะแนนน้อยกว่า 0 (< 0)   หมายถึง     ไม่พึงพอใจ 
ระดับที่ 2 คะแนนเท่ากับ        0 (= 0)   หมายถึง     พึงพอใจ 
ระดับที่ 3 คะแนนมากกว่า      0 (> 0)   หมายถึง     พอใจมาก 

 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
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 4.4.1  คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ  

                        สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขต  

                        กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ภาพรวม) 

ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป   

         (ภาพรวม) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

รวม 89.01 1.98 9.01 100.00 -0.90 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      1.089 0.277 

เขต 1 88.75 2.00 9.25 100.00 -0.87 
  

เขต 2 89.41 1.96 8.63 100.00 -0.94 

ขนาดโรงเรียน      0.713 0.491 

ขนาดใหญ่พิเศษ 90.45 0.60 8.96 100.00 -0.93 

  ขนาดใหญ่ 88.95 1.05 10.00 100.00 -0.85 

ขนาดกลาง 85.38 6.92 7.69 100.00 -0.90 

เพศ      0.485 0.628 

ชาย 89.22 1.47 9.31 100.00 -0.88 
 

 

หญิง 88.91 2.22 8.87 100.00 -0.91 

ระดับช้ันเรียน      22.723 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 82.86 2.86 14.29 100.00 -0.66 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 92.38 1.35 6.28 100.00 -1.02 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 93.05 1.60 5.35 100.00 -1.08 

แผนการเรียน      -2.778 0.006* 

สายวิทย์ 92.49 0.68 6.83 100.00 -0.99 
 

 

สายศิลป์ 86.19 3.04 10.77 100.00 -0.83 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

เกรดเฉล่ียสะสม      3.217 0.012* 

ต่ ากว่า 2.00 84.00 4.00 12.00 100.00 -0.69 

  

2.00 -  2.50                85.32 4.59 10.09 100.00 -0.89 

2.51 -  3.00 89.13 0.54 10.33 100.00 -0.85 

3.01  -  3.50 86.91 2.62 10.47 100.00 -0.85 

3.51 -  4.00 95.74 0.71 3.55 100.00 -1.09 

แผนการศึกษาต่อ      0.708 0.587 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            88.65 1.98 9.37 100.00 -0.89 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 88.37 2.33 9.30 100.00 -0.87 

มหาวิทยาลัยเปิด 87.50 6.25 6.25 100.00 -0.67 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       100.00 0.00 0.00 100.00 -1.09 

ไม่ศึกษาต่อ 75.00 0.00 25.00 100.00 -1.01 

อาชีพบิดา      1.651 0.144 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            89.33 3.33 7.33 100.00 -0.90 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         90.10 0.00 9.90 100.00 -1.05 

รับจ้างท่ัวไป        87.72 1.75 10.53 100.00 -0.81 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

87.76 2.55 9.69 100.00 -0.90 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 88.89 0.00 11.11 100.00 -0.71 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 100.0 0.00 0.00 100.00 -1.12 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

อาชีพมารดา      2.519 0.029* 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            91.43 0.95 7.62 100.00 -0.96 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         92.00 0.00 8.00 100.00 -0.98 

รับจ้างท่ัวไป        84.80 3.20 12.00 100.00 -0.72 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

90.00 2.86 7.14 100.00 -0.95 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 83.33 2.08 14.58 100.00 -0.82 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 97.22 0.00 2.78 100.00 -1.05 

ระดับการศึกษาบิดา      3.187 0.013* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

87.63 2.69 9.68 100.00 -0.84 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

86.86 2.86 10.29 100.00 -0.80 

ปวส./อนุปริญญา 96.97 1.52 1.52 100.00 -1.02 

ปริญญาตรี  88.48 0.61 10.91 100.00 -0.95 

สูงกว่าปริญญาตรี 97.87 0.00 2.13 100.00 -1.17 

ระดับการศึกษามารดา      1.910 0.107 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

89.19 2.25 8.56 100.00 -0.88 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

85.80 2.47 11.73 100.00 -0.81 

ปวส./อนุปริญญา 93.33 0.00 6.67 100.00 -1.00 

ปริญญาตรี  89.80 0.68 9.52 100.00 -0.93 

สูงกว่าปริญญาตรี 97.37 0.00 2.63 100.00 -1.13 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.10 โดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ -0.90 คะแนน 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ โดยนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดอ่ืน นักเรียนชายมี
คะแนนสูงกว่านักเรียนหญิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนระดับชั้นอ่ืน 
นักเรียนสายศิลป์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์  นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 มี
คะแนนสูงกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอ่ืน นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดมี
คะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน นักเรียนที่บิดาเป็นพ่อบ้าน/เกษียณอายุ มีคะแนนสูง
กว่านักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  มีคะแนนสูง
กว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่บิดาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาจบการศึกษาระดับอ่ืน นักเรียนที่มารดาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาจบการศึกษาระดับอื่น 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโดยภาพรวม พบว่า ระดับชั้นเรียน แผนการเรียน เกรดเฉลี่ย
สะสม อาชีพมารดา และระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00, นักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00, นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-
3.50 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนที่
มารดาประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ,  นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน, นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ, นักเรียนที่มารดาไม่ได้
ประกอบอาชีพ กับนักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่าง
กัน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดาส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี และนักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนที่บิดาส าเร็จ
การศึกษาปวส./อนุปริญญา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน 
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 4.4.2  คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ 

           สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขต 

           กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านวิชาการ) 

 

ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป  

                       (ด้านวิชาการ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

รวม 83.21 6.26 10.53 100.00 -0.78 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      0.461 0.645 

เขต 1 82.75 5.50 11.75 100.00 -0.77 
  

เขต 2 83.92 7.45 8.63 100.00 -0.79 

ขนาดโรงเรียน      1.599 0.203 

ขนาดใหญ่พิเศษ 86.27 4.18 9.55 100.00 -0.82 

  ขนาดใหญ่ 80.53 6.32 13.16 100.00 -0.70 

ขนาดกลาง 79.23 11.54 9.23 100.00 -0.77 

เพศ      -0.225 0.822 

ชาย 84.31 6.37 9.31 100.00 -0.79 
 

 

หญิง 82.71 6.21 11.09 100.00 -0.77 

ระดับช้ันเรียน      25.607 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 73.88 8.16 17.96 100.00 -0.53 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 89.69 5.38 4.93 100.00 -0.88 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 87.70 4.81 7.49 100.00 -0.98 

แผนการเรียน      -2.945 0.003* 

สายวิทย์ 87.71 4.10 8.19 100.00 -0.87 
 

 

สายศิลป์ 79.56 8.01 12.43 100.00 -0.70 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

เกรดเฉล่ียสะสม      3.114 0.015* 

ต่ ากว่า 2.00 68.00 16.00 16.00 100.00 -0.55 

  

2.00 -  2.50                80.73 9.17 10.09 100.00 -0.71 

2.51 -  3.00 80.98 4.35 14.67 100.00 -0.75 

3.01  -  3.50 83.77 5.76 10.47 100.00 -0.74 

3.51 -  4.00 90.07 4.96 4.96 100.00 -0.95 

แผนการศึกษาต่อ      1.319 0.261 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            83.42 5.41 11.17 100.00 -0.76 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 81.40 11.63 6.98 100.00 -0.73 

มหาวิทยาลัยเปิด 68.75 18.75 12.50 100.00 -0.66 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       100.00 0.00 0.00 100.00 -1.11 

ไม่ศึกษาต่อ 75.00 25.00 0.00 100.00 -1.14 

อาชีพบิดา      1.215 0.300 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            80.67 8.67 10.67 100.00 -0.76 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         87.13 2.97 9.90 100.00 -0.90 

รับจ้างท่ัวไป        80.70 7.60 11.70 100.00 -0.69 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

85.20 4.59 10.20 100.00 -0.78 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 77.78 11.11 11.11 100.00 -0.65 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 91.67 0.00 8.33 100.00 -0.91 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

อาชีพมารดา      2.136 0.060 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            83.81 5.71 10.48 100.00 -0.79 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         89.33 4.00 6.67 100.00 -0.91 

รับจ้างท่ัวไป        75.20 8.00 16.80 100.00 -0.61 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

83.33 7.62 9.05 100.00 -0.81 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 86.46 4.17 9.38 100.00 -0.77 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 91.67 5.56 2.78 100.00 -0.90 

ระดับการศึกษาบิดา      3.987 0.003* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

82.26 7.53 10.22 100.00 -0.74 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

78.86 6.29 14.86 100.00 -0.66 

ปวส./อนุปริญญา 90.91 3.03 6.06 100.00 -0.90 

ปริญญาตรี  84.24 5.45 10.30 100.00 -0.82 

สูงกว่าปริญญาตรี 89.36 6.38 4.26 100.00 -1.08 

ระดับการศึกษามารดา      2.636 0.033* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

84.68 6.31 9.01 100.00 -0.78 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

77.78 7.41 14.81 100.00 -0.65 

ปวส./อนุปริญญา 88.00 4.00 8.00 100.00 -0.91 

ปริญญาตรี  82.99 5.44 11.56 100.00 -0.79 

สูงกว่าปริญญาตรี 97.37 2.63 0.00 100.00 -0.99 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.11 ด้านวิชาการโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ        
-0.78 คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ โดยนักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดอ่ืน 
นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชาย นักเรียนสายศิลป์มีคะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์  
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอ่ืน 
นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เลือกศึกษาต่อที่อ่ืน  นักเรียนที่
บิดาเป็นพ่อบ้าน/เกษียณอายุ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดา
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่บิดา
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษา
ระดับอ่ืน นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษาลดลงตามระดับชั้นที่ศึกษา 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านวิชาการ พบว่า  ระดับชั้นเรียน แผนการเรียน เกรดเฉลี่ย
สะสม ระดับการศึกษาบิดา และระดับการศึกษามารดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00, นักเรียนที่
มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00, นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 
3.01-3.50 กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนที่
บิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กับนักเรียนที่บิดา
ส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และนักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, 
นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กับนักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กับนักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา และ
นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กับนักเรียนที่มารดาส าเร็จ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน 
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4.4.3  คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ 

          สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขต 

          กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านกิจการนักเรียน) 

 

ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป  

                       (ด้านกิจการนักเรียน) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

รวม 77.06 7.19 15.75 100.00 -0.69 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      1.547 0.123 

เขต 1 76.19 7.77 16.04 100.00 -0.65 
  

เขต 2 78.43 6.27 15.29 100.00 -0.75 

ขนาดโรงเรียน      0.044 0.957 

ขนาดใหญ่พิเศษ 79.64 4.79 15.57 100.00 -0.70 

  ขนาดใหญ่ 75.79 7.37 16.84 100.00 -0.68 

ขนาดกลาง 72.31 13.08 14.62 100.00 -0.69 

เพศ      0.065 0.948 

ชาย 76.96 6.37 16.67 100.00 -0.69 
 

 

หญิง 77.11 7.56 15.33 100.00 -0.69 

ระดับช้ันเรียน      16.206 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 68.16 7.35 24.49 100.00 -0.46 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 83.86 5.83 10.31 100.00 -0.78 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80.65 8.60 10.75 100.00 -0.89 

แผนการเรียน      -2.307 0.021* 

สายวิทย์ 82.25 4.78 12.97 100.00 -0.77 
 

 

สายศิลป์ 72.85 9.14 18.01 100.00 -0.62 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

เกรดเฉล่ียสะสม      2.271 0.060 

ต่ ากว่า 2.00 68.00 12.00 20.00 100.00 -0.54 

  

2.00 -  2.50                79.82 6.42 13.76 100.00 -0.71 

2.51 -  3.00 74.86 7.65 17.49 100.00 -0.62 

3.01  -  3.50 73.82 7.33 18.85 100.00 -0.64 

3.51 -  4.00 83.69 6.38 9.93 100.00 -0.87 

แผนการศึกษาต่อ      0.333 0.856 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            76.53 6.86 16.61 100.00 -0.68 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 76.74 13.95 9.30 100.00 -0.69 

มหาวิทยาลัยเปิด 68.75 12.50 18.75 100.00 -0.52 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       87.50 0.00 12.50 100.00 -0.86 

ไม่ศึกษาต่อ 75.00 0.00 25.00 100.00 -0.61 

อาชีพบิดา      2.252 0.048* 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            76.67 9.33 14.00 100.00 -0.66 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         85.15 3.96 10.89 100.00 -0.88 

รับจ้างท่ัวไป        72.94 7.06 20.00 100.00 -0.60 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ       

76.53 7.65 15.82 100.00 -0.71 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 66.67 11.11 22.22 100.00 -0.20 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 83.33 0.00 16.67 100.00 -0.93 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

อาชีพมารดา      3.017 0.011* 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            80.95 5.71 13.33 100.00 -0.75 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         80.00 6.67 13.33 100.00 -0.81 

รับจ้างท่ัวไป        67.20 10.40 22.40 100.00 -0.55 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/

อิสระ 

81.82 6.22 11.96 100.00 -0.77 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 69.79 6.25 23.96 100.00 -0.47 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 83.33 8.33 8.33 100.00 -0.83 

ระดับการศึกษาบิดา      3.260 0.012* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

77.42 8.06 14.52 100.00 -0.70 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

69.71 8.57 21.71 100.00 -0.52 

ปวส./อนุปริญญา 83.08 6.15 10.77 100.00 -0.80 

ปริญญาตรี  78.79 4.85 16.36 100.00 -0.75 

สูงกว่าปริญญาตรี 91.49 4.26 4.26 100.00 -0.94 

ระดับการศึกษามารดา      2.699 0.030* 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

78.38 6.31 15.32 100.00 -0.72 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 

70.37 8.02 21.60 100.00 -0.53 

ปวส./อนุปริญญา 81.08 6.76 12.16 100.00 -0.82 

ปริญญาตรี  76.87 7.48 15.65 100.00 -0.70 

สูงกว่าปริญญาตรี 97.37 0.00 2.63 100.00 -0.93 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.12 ด้านกิจการนักเรียนโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ -0.69 คะแนน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ  โดยนักเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2  นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดอ่ืน 
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน นักเรียนสายศิลป์มี
คะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์  นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 มีคะแนนสูงกว่านักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับอ่ืน นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่
เลือกศึกษาต่อที่อื่น นักเรียนที่บิดาเป็นพ่อบ้าน/เกษียณอายุ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่บิดาประกอบ
อาชีพอ่ืน นักเรียนที่มารดาเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุ มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพ
อ่ืน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่
บิดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน  นักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มารดาส าเร็จการศึกษาระดับอ่ืน ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาลดลงตามระดับชั้นที่ศึกษา 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านกิจการนักเรียน พบว่า ระดับชั้นเรียน  แผนการเรียน อาชีพ
บิดา อาชีพมารดา ระดับการศึกษาบิดา และระดับการศึกษามารดา มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% โดยนักเรียนที่ศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน 
นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนที่บิดาประกอบ
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, นักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป, นักเรียนที่บิดาเป็น
พ่อบ้าน/เกษียณอายุ  กับนักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, นักเรียนที่มารดา
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ
, นักเรียนที่มารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ กับนักเรียนที่มารดาเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุ และนักเรียนที่
มารดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, นักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการ
ส่วนตัว/อิสระ กับนักเรียนที่มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
แตกต่างกัน นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนที่
บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และนักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับ
ปวส./อนุปริญญา, นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, นักเรียนที่บิดาส าเร็จการศึกษา
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ระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ีมารดาส าเร็จ

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน 

 

 4.4.4  คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ 

          สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขต 

          กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะท่ัวไป (ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม) 

 

ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป  

                       (ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

รวม 86.11 4.89 9.01 100.00 -1.09 - - 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      0.872 0.383 

เขต 1 86.00 5.50 8.50 100.00 -1.07 
  

เขต 2 86.27 3.92 9.80 100.00 -1.13 

ขนาดโรงเรียน      0.700 0.497 

ขนาดใหญ่พิเศษ 88.66 2.99 8.36 100.00 -1.13 

  ขนาดใหญ่ 84.21 4.74 11.05 100.00 -1.03 

ขนาดกลาง 82.31 10.00 7.69 100.00 -1.08 

เพศ      0.905 0.366 

ชาย 84.80 3.43 11.76 100.00 -1.04 
 

 

หญิง 86.70 5.54 7.76 100.00 -1.11 

ระดับช้ันเรียน      15.767 0.000* 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 80.82 6.53 12.65 100.00 -0.85 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 88.79 2.69 8.52 100.00 -1.23 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 89.84 5.35 4.81 100.00 -1.25 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

แผนการเรียน      -2.401 0.017* 

สายวิทย์ 87.37 3.41 9.22 100.00 -1.18 
 

 

สายศิลป์ 85.08 6.08 8.84 100.00 -1.02 

เกรดเฉล่ียสะสม      2.664 0.032* 

ต่ ากว่า 2.00 84.00 8.00 8.00 100.00 -0.86 

  

2.00 -  2.50                81.65 7.34 11.01 100.00 -1.10 

2.51 -  3.00 85.87 4.35 9.78 100.00 -1.04 

3.01  -  3.50 85.34 4.71 9.95 100.00 -1.03 

3.51 -  4.00 92.20 3.55 4.26 100.00 -1.29 

แผนการศึกษาต่อ      0.687 0.601 

มหาวิทยาลัยของรัฐ            86.49 4.86 8.65 100.00 -1.09 

  

มหาวิทยาลัยเอกชน 79.07 6.98 13.95 100.00 -1.06 

มหาวิทยาลัยเปิด 81.25 12.50 6.25 100.00 -0.75 

ศึกษาต่อต่างประเทศ                       87.50 0.00 12.50 100.00 -1.22 

ไม่ศึกษาต่อ 100.00 0.00 0.00 100.00 -1.16 

อาชีพบิดา      1.103 0.358 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            85.33 5.33 9.33 100.00 -1.10 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         88.12 3.96 7.92 100.00 -1.23 

รับจ้างท่ัวไป        82.46 5.26 12.28 100.00 -0.99 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ       86.73 5.10 8.16 100.00 -1.09 

พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 100.0 0.00 0.00 100.00 -1.03 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 91.67 8.33 0.00 100.00 -1.35 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 

 

ลักษณะท่ัวไป 
คะแนนความพึงพอใจ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
t/F 

P-

value < 0 = 0 > 0 

อาชีพมารดา      2.149 0.058 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ            88.57 2.86 8.57 100.00 -1.18 

  

พนักงานบริษัทเอกชน         84.00 6.67 9.33 100.00 -1.12 

รับจ้างท่ัวไป        80.00 8.00 12.00 100.00 -0.88 

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ 87.62 4.76 7.62 100.00 -1.14 

แม่บ้าน/เกษียณอายุ                 84.38 3.13 12.50 100.00 -1.05 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 97.22 2.78 0.00 100.00 -1.27 

ระดับการศึกษาบิดา      2.177 0.070 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

82.80 5.91 11.29 100.00 -0.99 

  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 82.29 6.86 10.86 100.00 -1.05 

ปวส./อนุปริญญา 90.91 6.06 3.03 100.00 -1.22 

ปริญญาตรี  89.70 2.42 7.88 100.00 -1.14 

สูงกว่าปริญญาตรี 97.87 0.00 2.13 100.00 -1.35 

ระดับการศึกษามารดา      1.170 0.323 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

85.14 4.50 10.36 100.00 -1.03 

  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 83.95 4.32 11.73 100.00 -1.07 

ปวส./อนุปริญญา 89.33 6.67 4.00 100.00 -1.14 

ปริญญาตรี  87.07 4.08 8.84 100.00 -1.14 

สูงกว่าปริญญาตรี 94.74 2.63 2.63 100.00 -1.33 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.13 ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมโดยรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความพึงพอใจเท่ากับ -1.09 คะแนน เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดการสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ โดย
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นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนใน

โรงเรียนขนาดอ่ืน นักเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนหญิง นักเรียนสายศิลป์มี

คะแนนสูงกว่านักเรียนสายวิทย์  นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 มีคะแนนสูงกว่านักเรียน

ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระดับอ่ืน นักเรียนท่ีเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิดมีคะแนนสูงกว่านักเรียน

ท่ีเลือกศึกษาต่อท่ีอ่ืน นักเรียนท่ีบิดาประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีคะแนนสูงกว่านักเรียนท่ีบิดา

ประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีคะแนนสูงกว่านักเรียนท่ีมารดา

ประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มี

คะแนนสูงกว่านักเรียนท่ีบิดาจบการศึกษาระดับอ่ืน ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อ

การจัดการสถานศึกษาลดลงตามระดับชั้นท่ีศึกษาและระดับการศึกษามารดา 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม พบว่า ระดับช้ันเรียน 

แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง

พอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ย

สะสม 2.51-3.00, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน  

 จากการศึกษาข้างต้น สามารถสรุป ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน จ าแนก

ตามลักษณะทั่วไป ได้ดังน้ี ในภาพรวม ระดับช้ันเรียน แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพมารดา 

และระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านวิชาการ ระดับช้ันเรียน แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 

ระดับการศึกษาบิดาและระดับการศึกษามารดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านกิจการนักเรียน ระดับช้ันเรียน แผนการ

เรียน อาชีพบิดา อาชีพมารดา ระดับการศึกษาบิดาและระดับการศึกษามารดา มีผลต่อความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ระดับช้ันเรียน แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความพึง

พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถาน  
                       ศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขต  
                       กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทั่วไป 
 

ลักษณะท่ัวไป 
การจัดการสถานศึกษา 

ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน 
ด้านอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 

รวม 

ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียน 

    

เขตพื้นที่การศึกษา     
ขนาดโรงเรียน     
ลักษณะส่วนบุคคล     
เพศ     
ระดับชั้นเรียน     

แผนการเรียน     
เกรดเฉลี่ยสะสม     
แผนการศึกษาต่อ     
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ปกครอง 

    

อาชีพบิดา     
อาชีพมารดา     
ระดับการศึกษาบิดา     

ระดับการศึกษามารดา     
 
หมายเหตุ: หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและความเป็นจริงตามความคิดเห็น 
       ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา 

  เมื่อพิจารณาความคาดหวังและความเป็นจริงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
มีต่อการจัดการสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
คาดหวังด้านสภาพแวดล้อมสูงกว่าการจัดการสถานศึกษาด้านอ่ืนๆ ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
เป็นจริงด้านกิจการนักเรียนสูงกว่าการจัดการสถานศึกษาด้านอ่ืนๆ และยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยความ
คาดหวังและความเป็นจริงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังและความเป็นจริงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
                       ตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
                       การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการจัดการสถานศึกษา 
 

การจัดการสถานศึกษา 
ค่าเฉลี่ยคะแนน t P-value 

ความคาดหวัง ความเป็นจริง   
ด้านวิชาการ 4.12 3.34 27.238 0.000 
ด้านกิจการนักเรียน 4.13 3.44 20.912 0.000 
ด้านสภาพแวดล้อม 4.32 3.23 31.578 0.000 

ภาพรวม 4.22 3.32 31.008 0.000 
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4.6  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมท่ีนักเรียนต้องการให้โรงเรียนปรับปรุง แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการ

นักเรียน และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ผลปรากฎ ดังต่อไปน้ี 

 นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงโรงเรียน ในด้านวิชาการ โดยพบว่า ท่ี

ส าคัญคือ จัดการเรียนแบบเข้มงวด มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจมากกว่าน้ี มีแผนการ

เรียนให้เลือกได้หลากหลายมากกว่าน้ี  รองลงมาคือ จัดครูผู้สอนแต่ละวิชาให้ชัดเจน สอนเข้าใจง่าย 

ตรงต่อเวลา ให้เกรดนักเรียนตามความเป็นจริง จัดครูเข้าสอนแทนในคาบเรียนท่ีไม่มีครูเข้าสอน 

และจัดตารางเรียน ตารางสอบให้เหมาะสมและมีความชัดเจน 

ในด้านกิจการนักเรียนนักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงโรงเรียน โดย

พบว่า ท่ีส าคัญคือ เข้มงวดเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน จัดระเบียบนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของ

โรงเรียนอย่างเคร่งครัด ถ้านักเรียนท าผิดให้ลงโทษอย่างจริงจัง ไม่ผัดผ่อนโทษต่อนักเรียนท่ีท าผิด

ร้ายแรง จัดเข้าค่ายอบรมนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่ดี ขาดระเบียบวินัย รองลงมาคือ กิจการ

นักเรียนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวอย่างรวดเร็ว ชัดเจน จัดเอกสารการท า กิจกรรมต่างๆให้ชัดเจน 

 ส่วนในด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมนักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงโรงเรียน โดยพบว่า ท่ีส าคัญคือ ปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาดและควรมีอากาศถ่ายเท ควรท า

ความสะอาดห้องน้ า มีห้องน้ าท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ เพราะห้องน้ าสกปรก มีกลิ่นเหม็น รองลงมา

คือ ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารท่ีช ารุดทรุดโทรม ควรสร้างอาคารเรียนเพ่ิม ควรจัดห้องเรียนให้

เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  จัดห้องประชุมให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และอยากให้มีต้นไม้

เยอะๆ จะได้มีอากาศบริสุทธิ์โรงเรียนมีความร่มร่ืน อยากให้มีต้นไม้รอบๆตึกอากาศจะได้ถ่ายเท

สะดวก  ไม่ตัดต้นไม้ในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร รวมถึงความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 
 5.1.1  ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 
 ในส่วนของข้อมูลโรงเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คิดเป็นร้อยละ  61.07 โดยมีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษร้อยละ 
51.14 
 ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง นักเรียนส่วนใหญ่
ศึกษาในแผนการเรียนสายศิลป์ โดยเฉลี่ยมีเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.48 หลังเลิกเรียนนักเรียนส่วน
ใหญ่จะนั่งท าการบ้านส าหรับแผนการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนใหญ่วางแผนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ  
 ในส่วนของข้อมูลบิดามารดา พบว่า บิดาและมารดา ประกอบอาชีพ ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/
อิสระ คิดเป็นร้อยละ 30.67 และร้อยละ 32.46 ตามล าดับ  บิดา  มารดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นส่วนใหญ่ 

 
5.1.2  ความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า โดยรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณา ในรายละเอียดโดยภาพรวม พบว่า เพศ แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ย
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สะสม มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 5% โดยนักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่า

นักเรียนชาย นักเรียนสายวิทย์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังมากกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนท่ีมี

เกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.50, 2.51 – 3.00 และนักเรียน

ท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00, 2.00 – 2.50, 2.51 –3.00 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 - 

4.00 มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า ด้านวิชาการ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา

อยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านวิชาการ พบว่า ระดับช้ันเรียน  แผนการเรียน 

เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับการศึกษามารดา  มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาแตกต่างกัน นักเรียนสายวิทย์

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนท่ีมี

เกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00, 2.00-2.50, 2.51-3.00กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 และ

นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 กับนักเรียนม่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, 2.51-3.00, 

3.01-3.50 มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน นักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

และนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จ

การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา และนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. กับนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า ด้านกิจการนักเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านกิจการนักเรียนพบว่า เพศ  

แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม    มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังท่ีมีต่อ

การจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนชาย นักเรียนสายวิทย์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังท่ีมีต่อ

การจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00, 2.00-

2.50, 2.51-3.00 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 และนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 

2.00 กับนักเรียนม่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00, 3.01-3.50 มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแตกต่างกัน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังท่ีมี

ต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม พบว่า แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% นักเรียนสายวิทย์มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความคาดหวังท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนสายศิลป์ นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00, 2.00-2.50, 2.51-3.00 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 และนักเรียนท่ีมีเกรด

เฉล่ียสะสม ต่ ากว่า 2.00 กับนักเรียนม่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, 2.51-3.00, 3.01-3.50 มีค่าเฉลี่ย

ความคาดหวังแตกต่างกัน 

 

 5.1.3  ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการสถานศึกษา  พบว่า โดยรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเป็นจริงท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาในรายละเอียดโดยภาพรวม พบว่า เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ระดับช้ันเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม  ระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเขต 1 มีค่าเฉล่ียคะแนนความเป็นจริงท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่าง

กัน นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00, 2.00-2.50 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 

และนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มีค่าเฉลี่ย

ความเป็นจริงแตกต่างกัน  นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีบิดา

ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ีบิดา

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงแตกต่างกัน  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการสถานศึกษา  พบว่า ด้านวิชาการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเป็นจริงท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านวิชาการ พบว่า เพศ  ระดับช้ันเรียน 

แผนการศึกษาต่อ และระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนน
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ความเป็นจริงท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนชาย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกัน นักเรียนท่ีเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ 

กับนักเรียนท่ีเลือกศึกษาต่างประเทศ และนักเรียนท่ีเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิด กับนักเรียนท่ี

เลือกศึกษาต่อต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกัน นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็น

จริงแตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการสถานศึกษา พบว่า ด้านกิจการนักเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเป็นจริงท่ีมีต่อ

การจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านกิจการนักเรียน พบว่า เพศ  

และระดับชั้นเรียน มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงท่ีมีต่อการ

จัดการสถานศึกษามากกว่านักเรียนชาย  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ย

ความเป็นจริงแตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการสถานศึกษา พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ

เป็นจริงท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดล้อม พบว่า ระดับช้ันเรียน และระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความเป็นจริง

ตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยความเป็นจริงแตกต่างกัน นักเรียนท่ีบิดา

ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ีบิดา

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญญาตรี กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมี

ค่าเฉล่ียคะแนนความเป็นจริงแตกต่างกัน 
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 5.1.4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า โดยรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่

ในระดับไม่พึงพอใจเม่ือพิจารณาในรายละเอียดโดยภาพรวม พบว่า ระดับช้ันเรียน แผนการเรียน 

เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพมารดา และระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความพึงพอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00, นักเรียนท่ี

มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 

3.01-3.50 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนท่ี

มารดาประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, นักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน, นักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ, นักเรียนท่ีมารดาไม่ได้

ประกอบอาชีพ กับนักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่าง

กัน  นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา

ตรี และนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จ

การศึกษาปวส./อนุปริญญา  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า ด้านวิชาการ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา

อยู่ในระดับไม่พึงพอใจ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านวิชาการ พบว่า ระดับช้ันเรียน แผนการ

เรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาบิดา และระดับการศึกษามารดา มีผลต่อความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนท่ีศึกษาอยู่

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน 

นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ย

สะสมต่ ากว่า 2.00, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00, 

นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจแตกต่างกัน นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียน

ท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จ

การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กับนักเรียนท่ี

บิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียน

ท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กับนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษา

ระดับปวส./อนุปริญญา และนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับ

นักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า ด้านกิจการนักเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านกิจการนักเรียน พบว่า 

ระดับช้ันเรียน  แผนการเรียน อาชีพบิดา อาชีพมารดา ระดับการศึกษาบิดา และระดับการศึกษา

มารดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 5% โดยนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

5 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจแตกต่างกัน นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์  

นักเรียนท่ีบิดาประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, นักเรียนท่ีบิดาประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป, 

นักเรียนท่ีบิดาเป็นพ่อบ้าน/เกษียณอายุ  กับนักเรียนท่ีบิดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, 

นักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, นักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพค้าขาย/

กิจการส่วนตัว/อิสระ, นักเรียนท่ีมารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ กับนักเรียนท่ีมารดาเป็นแม่บ้าน/

เกษียณอายุ และนักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, นักเรียนท่ีมารดาประกอบ

อาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ กับนักเรียนท่ีมารดาประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และนักเรียนท่ีบิดา

ส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, นักเรียนท่ี

บิดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีบิดาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน นักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., นักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, นักเรียนท่ี

มารดาส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีมารดาส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษา  พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ด้านอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดล้อม พบว่า ระดับชั้นเรียน แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 5% โดยนักเรียนท่ีศึกษา

อยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแตกต่างกัน 

นักเรียนสายศิลป์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมากกว่านักเรียนสายวิทย์ นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ย

สะสมต่ ากว่า 2.00, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00, นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 

กับนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน  

 

   5.1.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงตามความคิดเห็น 

         ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา 

เม่ือพิจารณาความคาดหวังและความเป็นจริงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ี

มีต่อการจัดการสถานศึกษา ท้ัง 3 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคาดหวังด้านสภาพแวดล้อม

สูงกว่าการจัดการสถานศึกษาด้านอ่ืนๆ ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนความเป็นจริงด้านกิจการนักเรียน

สูงกว่าการจัดการสถานศึกษาด้านอ่ืนๆ และยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความเป็นจริง

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน ท้ัง 3 ด้าน 

ดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

5.1.6  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน 
 นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการจัดการสถานศึกษา ท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี  

 5.1.6.1  ในด้านวิชาการ โรงเรียนควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีแผนการ

เรียนท่ีหลากหลายน่าสนใจ และจัดการเรียนแบบเข้มงวด ในส่วนของครู ควรจัดครูผู้สอนเข้าสอน

ในแต่ละวิชาให้ชัดเจน สอนเข้าใจง่าย ตรงต่อเวลา ให้เกรดตามความเป็นจริง จัดครูเข้าสอนแทนใน

คาบท่ีไม่มีครูเข้าสอน ในเร่ืองของตารางเรียน ตารางสอบ ควรจัดให้มีความเหมาะสมและชัดเจน 

สื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอนควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้และทันสมัยกว่าน้ี นอกจากการเรียน

การสอนในห้องควรมีการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและเพ่ิมตัวเลือกในอาชีพ 

นอกจากน้ีนักเรียนยังต้องการให้ส่งเสริมการอ่านหนังสือและสั่งการบ้านให้พอดี ให้เวลาท าอย่าง
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เหมาะสม และให้มีการจัดการเรียนการสอนพิเศษ โดยสอนเสริมในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละ

แผนการเรียน เป็นต้น 

 5.1.6.2  ในด้านกิจการนักเรียน โรงเรียนควรเข้มงวดเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน 

จัดระเบียบนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ถ้านักเรียนท าผิดให้ลงโทษอย่าง

จริงจัง ไม่ผัดผ่อนโทษต่อนักเรียนท่ีท าผิดร้ายแรง จัดเข้าค่ายอบรมนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่ดี

ขาดระเบียบวินัย  ในเร่ืองการจัดกิจกรรม กิจการนักเรียนควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารอย่าง

รวดเร็ว ชัดเจน จัดเอกสารการท ากิจกรรมต่างๆให้ชัดเจน โรงเรียนควรส่งเสริมการท ากิจกรรมโดย

มีสาระการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย อย่างเช่นจัดกิจกรรมนันทนาการเก่ียวกับความรู้ทางด้านวิชาการ 

ควรมีกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน เช่น จัดประกวดวงดนตรีเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก และ

เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  มีเวลาในการเตรียม

จัดกิจกรรมมากข้ึน จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน เป็นต้น 

 5.1.6.3  ในด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม โรงเรียนควรปรับปรุงห้องน้ าให้

สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องน้ าควรมีอากาศถ่ายเท ส่วนอาคารเรียนควรซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารท่ี

ช ารุดทรุดโทรม จัดห้องเรียนและห้องประชุมให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ไม่ตัดต้นไม้ใน

โรงเรียน จะได้มีต้นไม้รอบๆตึกอากาศจะได้ถ่ายเทสะดวก โรงเรียนมีความร่มร่ืน มีอากาศบริสุทธิ์ 

ในส่วนของโรงอาหารควรมีท่ีน่ังให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

อุปกรณ์ควรมีเพียงพอและสะอาด มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

ขอให้มีอาหารอิสลามและแยกจานชามให้เรียบร้อยไม่น ามาปนกัน ปรับปรุงเร่ืองความสะอาดใน

อาคารเรียนและห้องเรียน เพ่ิมถังขยะตามอาคารและสถานท่ีต่างๆในโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียน

ดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดไร้ขยะ 

5.2  อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน 

นักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม นักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน

อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษา

โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
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 ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ

นักเรียนต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับน้อย จากการศึกษาจะเห็นว่า

ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยท้ังภาพรวมและรายด้าน โดยเฉพาะด้าน

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ซึ่งนักเรียนมีความคาดหวังสูงต้ังแต่แรกอยู่แล้ว 

 ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับไม่พึงพอใจ  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ และจากค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง

พอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ผู้วิจัยเห็นว่าอาจ

เป็นเพราะนักเรียนมีความคาดหวังท่ีสูงกว่าความเป็นจริงมาก โดยเฉพาะในด้านอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม ซึ่งนักเรียนคาดหวังไว้สูงกว่าด้านอ่ืนต้ังแต่แรก แต่เม่ือพิจารณาความเป็นจริงกลับมี

ค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นจริงน้อยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดล้อมมากกว่าวิชาการและกิจการนักเรียน 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษาความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา พบว่า 

แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความคาดหวังท้ังในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 

นอกจากน้ียังพบว่า เพศ มีผลต่อความคาดหวังในภาพรวมและด้านกิจการนักเรียน ส่วนด้านวิชาการ 

ระดับชั้นเรียนของนักเรียน และระดับการศึกษามารดา มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียน   

 การศึกษาความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา พบว่า 

ระดับช้ันเรียน มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท้ังในภาพรวมและรายด้านทุกๆ

ด้าน นอกจากน้ียังพบว่า ระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความเป็นจริงในภาพรวม ด้านวิชาการ และ

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม เพศ มีผลต่อความเป็นจริงในด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน 

แผนการศึกษาต่อ มีผลกับความเป็นจริงในด้านวิชาการอีกด้วย และในภาพรวม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เกรดเฉลี่ยสะสม ยังมีผลต่อความเป็นจริงในภาพรวมด้วย 

   การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี 

   ในด้านวิชาการ  เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงตาม

ความคิดเห็นของนักเรียน เป็นรายข้อ จะพบว่า โรงเรียนจัดท าตารางเรียนท่ีชัดเจนแจกให้นักเรียน

ทุกภาคเรียน โรงเรียนจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด 

และความสนใจ เพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความ
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ถนัด หรือใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีครูหรือเจ้าหน้าท่ี 

ท าหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะเป็นสิ่งท่ีนักเรียนคาดหวังเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งในความเป็น

จริงก็เช่นเดียวกัน นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกับโรงเรียนจัดท าตาราง

เรียนท่ีชัดเจนแจกให้นักเรียนทุกภาคเรียน  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความถนัด หรือใช้

สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน   ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียน

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ มีครูหรือเจ้าหน้าท่ี ท าหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะ    

ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางและเป็นสิ่งท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพความเป็นจริงอยู่ใน

อันดับต้นๆเช่นเดียวกันกับความคาดหวัง ในส่วนของความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ี

อยู่ในระดับน้อย สามอันดับท้าย คือ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหา มี

การจัดครูเข้าสอนแทน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัด  และโรงเรียนน าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และในส่วนของความคาดหวัง สามอันดับท้าย คือ 

โรงเรียนจัดสอนซ่อมเสริม นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ

นักเรียน  และจากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ

ส่วนใหญ่ท่ีนักเรียนเห็นตรงกันมากท่ีสุด เช่น จัดการเรียนแบบเข้มงวด มีหลักสูตรการเรียนการ

สอนท่ีน่าสนใจและมีแผนการเรียนให้เลือกหลากหลาย  จัดครูผู้สอนแต่ละวิชาให้ชัดเจน สอนเข้าใจ

ง่าย ตรงต่อเวลา ให้เกรดนักเรียนตามความเป็นจริง จัดครูเข้าสอนแทนในคาบเรียนท่ีไม่มีครูเข้า

สอน   จัดตารางเรียน ตารางสอบให้เหมาะสมและมีความชัดเจน  มีสื่อช่วยในการเรียนการสอน มี

อุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้ ท่ีทันสมัย และแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อเพ่ือการประกอบอาชีพ มีการ

ประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ มีตัวเลือกในอาชีพมากข้ึน  เป็นต้น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีได้จากนักเรียนมีความสอดคล้องกัน ดูเพ่ิมเติม

ได้จากภาคผนวก ข 

 ส่วนด้านกิจการนักเรียน เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริง

ตามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นรายข้อ จะพบว่า การยกย่องให้ก าลังใจและเผยแพร่เกียรติประวัติ

นักเรียนประพฤติดี   การท่ีโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้นักเรียนทราบเก่ียวกับงาน

กิจการนักเรียน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งท่ีนักเรียน

คาดหวังเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งในความเป็นจริงก็เช่นเดียวกัน นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ

ความเป็นจริงท่ีเก่ียวกับการยกย่องให้ก าลังใจและเผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนประพฤติดี  มีการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และยังรวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
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ความประพฤติและระเบียบวินัย ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางและเป็นสิ่งท่ีนักเรียนมีความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพความเป็นจริงอยู่ในอันดับต้นๆเช่นเดียวกันกับความคาดหวัง  และจากข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมของนักเรียนในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ท่ีนักเรียนเห็นตรงกัน

มากท่ีสุด เช่น เข้มงวดเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน จัดระเบียบนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของ

โรงเรียนอย่างเคร่งครัด ถ้าท าผิดให้ลงโทษอย่างจริงจัง ไม่ผัดผ่อนโทษต่อนักเรียนท่ีท าผิดร้ายแรง 

จัดเข้าค่ายอบรมนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่ดี ขาดระเบียบวินัย  รองลงมา คือ กิจการนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวอย่างรวดเร็ว ชัดเจน จัดเอกสารการท ากิจกรรมต่างๆให้ชัดเจน เป็นต้น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีได้จากนักเรียนมีความสอดคล้องกัน ดูเพ่ิมเติม

ได้จากภาคผนวก ข 

 และในด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างความ

คาดหวังและความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นรายข้อ จะพบว่า โรงอาหารและ

ห้องน้ าห้องส้วม เป็นสิ่งท่ีนักเรียนคาดหวังเป็นอันดับต้นๆ แต่ในความเป็นจริงนักเรียนมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกับ 2 สิ่งน้ี อยู่ในระดับน้อย (2 อันดับท้าย) และจาก

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ท่ี

นักเรียนเห็นตรงกันมากท่ีสุด คือ เร่ืองห้องน้ าห้องส้วม เช่น ปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด  มีอากาศ

ถ่ายเท มีห้องน้ าท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ รองลงมา คือ ความเพียงพอของห้องเรียนและห้องประชุม  

การปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มร่ืนของโรงเรียน  และโรงอาหาร เช่น โรงอาหารควรมีท่ีน่ัง อุปกรณ์ 

เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจากผล

การศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีได้จากนักเรียนมีความสอดคล้องกัน ดูเพ่ิมเติมได้จากภาคผนวก ข 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา พบว่า ระดับช้ันเรียน

ของนักเรียนและแผนการเรียน มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษา ท้ัง

ในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน และยังพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน

ท้ังในภาพรวม ด้านวิชาการ และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของณิชาติกร มะลิรักษ์ (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยองเขต 1 พบว่า 

นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของว่าท่ี 

ร.ต. ส าเภา ช้ินประกอบเกิด (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัด

สภาพแวดล้อม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช พบว่า นักเรียนท่ีศึกษาในระดับช้ันท่ี
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ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชาติกร มะลิรักษ์ (2551) ซึ่งพบว่า  นักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากน้ี

การศึกษาในคร้ังน้ียังพบว่าระดับการศึกษาบิดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนท้ังในภาพรวม 

ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน ระดับการศึกษามารดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนใน

ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน อาชีพมารดา มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวม

และด้านกิจการนักเรียน และอาชีพบิดายังมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนในด้านกิจการนักเรียน

อีกด้วย 

 ในงานวิจัยของเสาร์ห้า  ภู่ลา (2554) พบว่า นักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย มีความพึงพอใจ

ต่อการด าเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยรวมแต่ละงานแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งการศึกษาในคร้ังน้ี ความพึงพอใจศึกษาได้จากความคาดหวังและสภาพความ

เป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน และจากการศึกษาพบว่า เพศ มีผลต่อความคาดหวังและความ

เป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน 

   

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีต่อการ

จัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แสดงให้เห็นว่า การจัดการสถานศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ จากผลการศึกษารายข้อ ในด้านอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดล้อม นักเรียนมีความคาดหวังต่อ อาคารโรงอาหาร ห้องน้ าห้องส้วม และ

เคร่ืองอ านวยความสะดวกในห้องต่างๆ มากท่ีสุด แต่ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนท้ัง 

3 สิ่งน้ีอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียน ส่วนด้านกิจการนักเรียน 

ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน 3 อันดับท้าย คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัด

กิจกรรมของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ 

ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง และครูดูแลรับผิดชอบนักเรียนอย่างท่ัวถึง ในด้าน

วิชาการ นักเรียนมีความคาดหวังต่อ การท่ีโรงเรียนจัดท าตารางเรียนท่ีชัดเจนแจกให้นักเรียนทุกภาค

เรียน โรงเรียนจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการความถนัดและ

ความสนใจเพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความถนัด 

หรือใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนมากท่ีสุด แต่ความเป็นจริง
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ตามความคิดเห็นของนักเรียน การท่ีโรงเรียนจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม

ความต้องการความถนัดและความสนใจเพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอยู่ในระดับน้อย 

ช้ีให้เห็นว่าระดับความคาดหวังและระดับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนแตกต่างกัน

อย่างเห็นได้ชัด ท าให้ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

นักเรียนได้คาดหวังต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนไว้มากต้ังแต่ต้น เม่ือถามถึงการรับรู้จริง

ของนักเรียนระดับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนจึงอยู่ในระดับน้อย และเม่ือน า

คะแนนความเป็นจริงมาลบด้วยคะแนนความคาดหวัง จึงท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ

ออกมาน้อยและอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ อีกท้ังนักเรียนยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีต้องการให้

โรงเรียนปรับปรุงในทุกๆด้าน และจากงานวิจัยท่ีค้นคว้าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีสอบถามเก่ียวกับ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองมากกว่าท่ีจะสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  ดังน้ันถ้าต้องการท า

ให้ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนเท่ากับความคาดหวัง 

หรือมากไปกว่าความคาดหวังท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ และท าให้คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน ผู้มีส่วน

เก่ียวข้องควรให้ความส าคัญกับผู้เรียนเองและน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวคิดใน

การจัดการสถานศึกษาต่อไป 

 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 5.3.2.1  ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายระหว่างนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ซึ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีใน

กรุงเทพมหานคร กับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตอ่ืน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีในปริมณฑล

และต่างจังหวัด 

 5.3.2.2  ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายระหว่างนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 

 5.3.2.3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการจัดการ  

         สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

         ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทคณะสถิติ

ประยุกต์สาขาการวิจัยเพ่ือการจัดการและการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวัง  ระดับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นและระดับ

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามน้ีจะ

น าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่าน้ัน และขอรับรองว่าการให้ข้อมูลของท่านจะไม่เกิดผลกระทบ

ใดๆต่อท่าน รวมท้ังข้อมูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถามจะถือเป็นความลับและจะน าเสนอผล

การศึกษาในภาพรวม 

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความคาดหวัง และสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมี  

              ต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ใน 

              เขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณมาณท่ีน้ี 

 

นางสาววิชชุดา  คัมภีร์เวช 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ลักษณะโรงเรียน 

 [   ] เขต 1  [   ] เขต 2 

  [   ] ขนาดใหญ่พิเศษ [   ] ขนาดใหญ่  [   ] ขนาดกลาง 
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ค าชี้แจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย√ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ            [   ] ชาย                [   ] หญิง 

2. ระดับชั้นเรียน        [   ] มัธยมศึกษาปีท่ี 4       [   ] มัธยมศึกษาปีท่ี 5       [   ] มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

3. แผนการเรียน    

   [   ] แผนการเรียนสายวิทย์        [   ] แผนการเรียนสายศิลป์ 

4. เกรดเฉล่ียสะสม 

    [   ] ต่ ากว่า 2.00     [   ] 2.00 -  2.50      [   ] 2.51 -  3.00       [   ] 3.01  -  3.50        [   ] 3.51 -  4.00 

5. คุณใช้เวลาหลังเลิกเรียนท ากิจกรรมอะไรในโรงเรียน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     [   ] ไม่ได้ท ากิจกรรม หลังเลิกเรียนกลับบ้าน     [   ] เล่นกีฬากับเพ่ือน      [   ] เล่นดนตรีกับเพ่ือน 

     [   ] ท าการบ้านกับเพ่ือน                                     [   ] อ่านหนังสือกับเพ่ือน                                

     [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 

6. คุณวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใดเม่ือเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     [   ] มหาวิทยาลัยของรัฐ                [   ] มหาวิทยาลัยเอกชน       [   ] มหาวิทยาลัยเปิด 

     [   ] ศึกษาต่อต่างประเทศ              [   ] ไม่ศึกษาต่อ                    [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ ................... 

7. อาชีพของบิดา 

     [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ           [   ] พนักงานบริษัทเอกชน   [   ] รับจ้างท่ัวไป  

     [   ] ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ  [   ] พ่อบ้าน/เกษียณอายุ                 

     [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........................................................        [   ] ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

8. อาชีพของมารดา 

     [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ           [   ] พนักงานบริษัทเอกชน   [   ] รับจ้างท่ัวไป     

     [   ] ค้าขาย/กิจการส่วนตัว/อิสระ  [   ] แม่บ้าน/เกษียณอายุ          

     [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........................................                        [   ] ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

9. ระดับการศึกษาของบิดาท่ีส าเร็จมาสูงสุด 

[   ] ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.                     [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช     

[   ] ปวส./อนุปริญญา       [   ] ปริญญาตรี          [   ] สูงกว่าปริญญาตรี 

10. ระดับการศึกษาของมารดาท่ีส าเร็จมาสูงสุด 

     [   ] ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.            [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

 [   ] ปวส./อนุปริญญา      [   ] ปริญญาตรี          [   ] สูงกว่าปริญญาตรี 
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ตอนท่ี 2 ความคาดหวัง และสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ระดับความคาดหวัง 

การจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 

ระดับสภาพความเป็นจริง 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

     ด้านวิชาการ 

1.โรงเรียนจัดท าคู่มือวิชาการแจกให้นักเรียน  

     

     2.โรงเรียนจัดท าตารางเรียนท่ีชัดเจนแจกให้นักเรียนทุกภาคเรียน      

     3.โรงเรียนจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการความ

ถนัดและความสนใจเพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

     

     4.ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน       

     5. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความถนัด หรือใช้สื่ออุปกรณ์การเรียน

การสอน ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

     

     6.มีการจัดครูเข้าสอนแทนโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัด       

     7.โรงเรียนจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ

ถนัดของผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

     8.โรงเรียนจัดสอนซ่อมเสริม      
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ระดับความคาดหวัง 
 

การจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 

ระดับสภาพความเป็นจริง 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

     9.โรงเรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

     

     10.นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

     

     11.มีครูหรือเจ้าหน้าท่ี ท าหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะ      

     ด้านกิจการนักเรียน 

1.ครูดูแลรับผิดชอบนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

     

     2.มีการช้ีแจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน      

     3.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้นักเรียนทราบเก่ียวกับงานกิจการ

นักเรียน 

     

     4.มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง      

     5.นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมของโรงเรียน      

     6.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ 

ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
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ระดับความคาดหวัง 

การจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 

ระดับสภาพความเป็นจริง 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

     7.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ได้แก่การตรง

ต่อเวลาความสะอาดการแต่งกายการเข้าแถวการแสดงความเคารพการปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ฯลฯ เป็นประจ าและต่อเน่ือง 

     

     8.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมได้แก่รักชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน

รักความเป็นไทย 

มีจิตสาธารณะฯลฯ เป็นประจ าและต่อเน่ือง 

     

     9.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่การบ าเพ็ญ

ตนให้เป็นประโยชน์การปฏิบัติตามกฎหมายการพัฒนาสาธารณสถานฯลฯเป็น

ประจ าและต่อเน่ือง 

     

     10.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นประจ า

และต่อเน่ือง 

     

     11.ยกย่องให้ก าลังใจและเผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนประพฤติดี      
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ระดับความคาดหวัง 

การจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 

ระดับสภาพความเป็นจริง 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

     ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

1.บริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน   อากาศปลอดโปร่ง มีร้ัวหรือเคร่ืองหมายแสดง

แนวเขต  และมีทางสัญจรเป็นระเบียบ 

     

     2.บริเวณโรงเรียนมีสถานท่ีเล่นออกก าลังกายและพักผ่อน 

อย่างเพียงพอ 

     

     3.มีป้ายช่ือบอกอาคารและห้องต่างๆ      

     4.จัดห้องเรียนได้พอเพียง      

     5.สภาพอาคารเรียนได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรงและ

สะอาดสวยงาม 

     

     6.อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีแสงสว่างเพียงพอ      

     7.อาคาร ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกเช่นพัดลม

เคร่ืองปรับอากาศคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

     

     8.มีเจ้าหน้าท่ี ดูแล รับผิดชอบ อาคาร และ ห้องต่างๆ      

     9.ในห้องเรียนมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม      
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ระดับความคาดหวัง 

การจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 

ระดับสภาพความเป็นจริง 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

     10.ห้องเรียน และห้องต่างๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก  ไม่แออัด      

     11.ห้องเรียนและห้องต่างๆมีการตกแต่งท่ีสวยงามมีบรรยากาศทางวิชาการ และมี

การประกวดห้องเรียนเพ่ือยกย่องชมเชย 

     

     12.ห้องบริการ เช่นห้องสมุดห้องแนะแนวห้องพยาบาลฯลฯ  

มีป้ายแสดงค าแนะน าการใช้ห้องและระเบียบปฏิบัติ 

     

     13.ห้องพิเศษเช่นห้องปฏิบัติการเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆมี

ป้ายบอกวิธีท างานแนะน าเทคนิควิธีการใช้เคร่ืองมือมีป้ายเตือน และมีอุปกรณ์

รักษาความปลอดภัย 

     

     14.อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษามีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบครบสมบูรณ์อย่าง

เหมาะสม 

     

     15.มีอาคารโรงอาหารเพียงพอมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสภาพการจัด

ให้บริการอย่างเหมาะสม และมีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพท่ีดี 

     

     16.มีหอประชุม / ห้องประชุม  เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน      
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ระดับความคาดหวัง 

การจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน 

ระดับสภาพความเป็นจริง 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

1 

น้อย 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

มาก 

     17.มีห้องน้ าห้องส้วมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะและมีผู้ดูแลรับผิดชอบเช่นภารโรง 

นักเรียน 

     

     18.มีน้ าด่ืมสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจ านวนผู้บริโภค      

     19.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี เป็นประจ า      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 

1. คุณอยากให้โรงเรียนปรับปรุงอะไรบ้าง ในด้านวิชาการ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. คุณอยากให้โรงเรียนปรับปรุงอะไรบ้าง  ในด้านกิจการนักเรียน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. คุณอยากให้โรงเรียนปรับปรุงอะไรบ้าง  ในด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

☺☺☺ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี☺☺☺ 



ภาคผนวก ข 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน 

 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีมีต่อการจัดการ

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมท่ีนักเรียนต้องการให้โรงเรียนปรับปรุง แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการ

นักเรียน และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ผลปรากฏ ดังต่อไปน้ี 

  

ตารางท่ี ข.1  จ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนปรับปรุง ในด้าน  

                     วิชาการ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน ในด้านวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

1. จัดการเรียนแบบเข้มงวด มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจมากกว่า

น้ี มีแผนการเรียนให้เลือกได้หลากหลายมากกว่าน้ี 

88 25.88 

2. จัดครูผู้สอนแต่ละวิชาให้ชัดเจน สอนเข้าใจง่าย ตรงต่อเวลา ให้เกรด

นักเรียนตามความเป็นจริง จัดครูเข้าสอนแทนในคาบเรียนท่ีไม่มีครูเข้าสอน 

67 19.71 

3. จัดตารางเรียน ตารางสอบให้เหมาะสมและมีความชัดเจน 63 18.53 

4. มีสื่อช่วยในการเรียนการสอน มีอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้ ท่ีทันสมัย

มากกว่าน้ี  

44 12.94 

5. แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อเพ่ือการประกอบอาชีพ มีการประชาสัมพันธ์

หรือจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ มีตัวเลือกในอาชีพมากข้ึน 

25 7.35 

6. ส่งเสริมให้อ่านหนังสือ สั่งการบ้าน/รายงานให้พอดี ให้เวลาท างานอย่าง

เหมาะสม  

23 6.76 

7. จัดการเรียนการสอนพิเศษ โดยสอนเสริมในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละ

แผนการเรียน 

22 6.47 

8. จัดแข่งขันในระดับต่างๆมากข้ึน/ส่งเสริมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน

อย่างเต็มท่ี 

14 4.12 
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ตารางท่ี ข.1  (ต่อ) 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน ในด้านวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

9. ศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเปิดประสบการณ์ มีการเรียนรู้ใหม่ๆท้ังในและนอก

โรงเรียน 

12 3.53 

10. เน้นการปฏิบัติให้มากข้ึน โดยเฉพาะการทดลองวิทยาศาสตร์  9 2.65 

11. เน้นเรียนตามความถนัดของแต่ละบุคคลให้มากกว่าน้ี และเปิดโอกาสให้

นักเรียนมีส่วนร่วมมากข้ึน 

8 2.35 

12. เสริมทักษะการเรียนรู้ 7 2.06 

13. ปรับปรุงด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6 1.76 

14. มีอุปกรณ์ต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์เพ่ิมศูนย์การเรียนท่ีน่าสนใจ

และมีสถานท่ีส่งเสริมความรู้มากกว่าน้ี   

5 1.47 

15. จัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับเน้ือหาในแต่ละรายวิชา และสอนเน้ือหาให้

ครบในแต่ละรายวิชา 

5 1.47 

16. มีสัปดาห์เคลียร์งานก่อนสอบให้นักเรียนได้พักสมองบ้าง 5 1.47 

17. การให้คะแนนควรแบ่งให้คะแนนสอบกับคะแนนเก็บให้เหมาะสม  2 0.59 

18. สนับสนุนความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น หนังสือมาไม่ครบ มี

คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ ปรับปรุงอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน เป็นต้น 

2 0.59 

19. เน้ือหาท่ีใช้ในการสอบควรให้ตรงกับระดับที่ศึกษา 1 0.29 
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ตารางท่ี ข.2  จ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนปรับปรุง ในด้านกิจการ  

                     นักเรียน  (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน ในด้านกิจการนักเรียน จ านวน ร้อยละ 

1. เข้มงวดเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน จัดระเบียบนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎ

ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ถ้าท าผิดให้ลงโทษอย่างจริงจัง ไม่ผัดผ่อนโทษ

ต่อนักเรียนท่ีท าผิดร้ายแรง จัดเข้าค่ายอบรมนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่ดี 

ขาดระเบียบวินัย 

117 49.56 

2. กิจการนักเรียนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวอย่างรวดเร็ว ชัดเจน จัด

เอกสารการท ากิจกรรมต่างๆให้ชัดเจน 

23 9.74 

3.ส่งเสริมการท ากิจกรรมโดยมีสาระการเรียนควบคู่ไปด้วย จัดกิจกรรม

นันทนาการเก่ียวกับความรู้ทางด้านวิชาการ 

22 9.32 

4. มีกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน จัดประกวดวงดนตรีเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้า

แสดงออก 

22 9.32 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระให้นักเรียนทุกคนมีส่วน

ร่วมมีเวลาในการเตรียมจัดกิจกรรมมากข้ึน จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของนักเรียน  

20 8.47 

6. ท ากิจกรรมให้เป็นเวลา  จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและพอดี ไม่มาก

จนเกินไป และไม่เสียการเรียน 

10 4.24 

7. จัดกีฬาสีให้ดี มีกีฬาเล่น 9 3.81 

8. มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ถามความคิดเห็นนักเรียนผ่านคณะกรรมการนักเรียน และเปิดโอกาสให้

คณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทมากกว่าน้ี 

7 2.97 

9. มีกิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพ่ีรุ่นน้อง ดูแลน้องๆอย่างท่ัวถึง  6 2.54 

10. รณรงค์และให้ความส าคัญกับนักเรียนกลุ่มท่ีไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม จัด

กิจกรรมให้ท่ัวถึง ไม่จัดเฉพาะกลุ่ม 

3 1.27 

11. ให้ประธานนักเรียนท าตามนโยบายท่ีได้กล่าวไว้ / กิจการนักเรียนควรมี

หน้าท่ีท่ีดีกว่าน้ีควรเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในโรงเรียน 

3 1.27 

12. สร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน  2 0.85 

13. จัดสถานท่ีให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 2 0.85 
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ตารางท่ี ข.3  จ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนปรับปรุง ในด้านอาคาร   

                     สถานท่ีและสภาพแวดล้อม (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน ในด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 

1. ปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาดและควรมีอากาศถ่ายเท ควรท าความสะอาด

ห้องน้ า มีห้องน้ าท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ เพราะห้องน้ าสกปรก มีกลิ่นเหม็น 

133 31.90 

2. ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารท่ีช ารุดทรุดโทรม ควรสร้างอาคารเรียนเพ่ิม 

ควรจัดห้องเรียนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน จัดห้องประชุมให้เพียงพอกับ

จ านวนนักเรียน 

94 22.55 

3. อยากให้มีต้นไม้เยอะๆ จะได้มีอากาศบริสุทธิ์โรงเรียนมีความร่มร่ืน อยาก

ให้มีต้นไม้รอบๆตึกอากาศจะได้ถ่ายเทสะดวก  ไม่ตัดต้นไม้ในโรงเรียน 

86 20.63 

4. โรงอาหารควรมีท่ีน่ังเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ต้องมีความสะอาด 

อากาศถ่ายเทได้สะดวก อุปกรณ์ควรมีเพียงพอและสะอาด มีร้านอาหารให้

เลือกหลากหลาย และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ขอให้มีอาหารอิสลามและ

แยกจานชามให้เรียบร้อยไม่น ามาปนกัน 

78 18.71 

5. ปรับปรุงเร่ืองความสะอาดในอาคารเรียนและห้องเรียน เพ่ิมถังขยะตาม

อาคารและสถานท่ีต่างๆในโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนดูแลรักษาโรงเรียน

ให้สะอาดไร้ขยะ 

73 17.51 

6. มีพัดลมหรือแอร์ทุกห้อง ให้เพียงพอกับนักเรียน อากาศร้อนท าให้เรียนไม่

รู้เร่ือง 

29 7.00 

7. มีสถานท่ีให้ท าการบ้าน อ่านหนังสือ และพักผ่อน มีม้าน่ัง มีท่ีน่ังตาม

ระเบียง เพียงพอ 

28 6.72 

8. ส่งเสริมการเล่นกีฬามากกว่าน้ี อยากให้มีโรงยิมไว้เล่นกีฬาในร่มได้

หลากหลาย ปลูกหญ้า และสร้างหลังคาสนามบอล 

22 5.28 

9. ท าทางเดินเช่ือมตึกแบบมีหลังคาและระหว่างทางเดินไปโรงอาหาร  18 4.32 

10. ปรับปรุงห้องน้ าตามอาคารต่างๆ และมีให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

ซ่อมประตูและห้องน้ าท่ีช ารุดให้ใช้ได้ 

10 2.40 

11. โต๊ะเก้าอ้ีช ารุดเสียหาย ท าให้จ านวนโต๊ะเรียนไม่เพียงพอ ควรซ่อมแซม 9 2.16 

12. มีน้ าด่ืมท่ีสะอาดกว่าน้ีไว้ให้นักเรียนด่ืม และมีเพียงพอกับจ านวน

นักเรียน 

9 2.16 
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ตารางท่ี ข.3  (ต่อ) 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน ในด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 

13. จัดทัศนียภาพให้สวยงาม ตัดหญ้าบริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน รักษา

สภาพบ่อน้ าและใช้ประโยชน์จากบ่อน้ า ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะยุง 

5 1.20 

14. ควรปรับปรุงสภาพห้องเรียน ห้องเรียนควรมีหน้าต่างเพ่ิมมากข้ึน ตกแต่ง

ห้องเรียนด้วยแผงความรู้ท่ัวไป จัดท าป้ายนิเทศตามห้องต่างๆ  

3 0.72 

15. ห้องพยาบาลควรมีอากาศถ่ายเท 2 0.48 

16. ปรับปรุงบริการต่างๆ เช่น เวลาเปิดบริการของห้องสมุด  จัดให้มีบริการ

ร้านถ่ายเอกสาร 

2 0.48 

17. อยากให้มีหอพระประจ าโรงเรียน 1 0.24 
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