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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดาน
ยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับชวงชั้น
ของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนวิทยปญญา    
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คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  (One - Way ANOVA)  ผูใหขอมูลในสัมภาษณจํานวน 9 คน นําผลการสัมภาษณมา
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
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อาชีพและระดับการศึกษาของผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน เม่ือ
จําแนกตามเพศและระดับชวงชั้นของนักเรียน พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. การศึกษาขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา พบวา      
มีขอเสนอแนะใหโรงเรียนควรจัดบุคลากรทางการแพทยใหความรูในเรื่องปญหาสุขภาพมากขึ้น    
จัดหองเรียนไมใหอึดอัด อากาศถายเทไดดี มีแสงสวางอยางเพียงพอ จัดดูแลรถใหอยูในสภาพที่ดี
ตลอดเวลาและมีระบบการสัญจรภายในโรงเรียนที่คลองตัว และเปดชองทางการประชาสัมพันธ
หลากหลายโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรับขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน 
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 This research had the purposes as follow: Studying and comparing parents’ 
satisfaction towards services of Witthayapanya School under the Office of the Private 
Education Commission, Bangkok, in 4 areas, namely, school hygiene, building and 
environment, bus transportation, and public relations. The data were compared by sex, age, 
level of education, career, and class level of children. The samples were 236 parents 
having students studying at Witthayapanya School in the academic year 2010. The 
statistics used for data analysis consisted of percentage, frequency, mean and standard 
deviation, t-test, and One-Way ANOVA. Nine key informants, selected from parents, were 
interviewed. The interview content was analyzed by the content analysis. 
 

 The research findings were as follow. 
 1.  The parents’ satisfaction towards the services of Witthayapanya School, in 
overall and individual aspects were at the high level.  
 2.  The comparisons of parents’ satisfaction towards the services of 
Witthayapanya School revealed that parents with different age or career or level of 
education did not differ in their satisfaction. When compared according to parents’ sex or 
class level of children, there were significant differences in their satisfaction at .05 level. 
 3.  A study of the parents’ suggestions regarding the services of Witthayapanya 
School revealed that, School should have medical personnel to provide more knowledge 
about health problems; manage classrooms with good ventilation and enough lighting, look 
after school buses in good condition all the time, implement a convenient traffic system 
inside the school area, open up various public relations channels, especially an alternative 
use of modern technology for receiving the school information. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 งานวิจัยฉบับน้ีบรรลุผลสําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิ จัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก            
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พวงรัตน เกษรแพทย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ตลอดจนคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ อาจารย และดร.ราชันย บุญธิมา ท่ีไดเสียสละ
เวลาอันมีคาที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการจัดทําวิจัยนี้ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่ไดชวยทําการตรวจสอบ
เครื่องมือและใหคําแนะนําในการทํางานวิจัยในครั้งน้ีซึ่งไดแก อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง      
ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร บุญสง หัวหนา
ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผูชวยศาสตราจารย   
ดร.เปรมสุรีย เชื่อมทอง ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยา และอาจารยพรชัย ชัยมานิต ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนสุเหราคูวิทยา เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  
 ผูวิจัยขอขอบคุณคณะครูและเจาหนาที่โรงเรียนวิทยปญญาที่ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
และขอขอบคุณผูปกครองโรงเรียนวิทยปญญาที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในครั้งนี้ 
 ความสําเร็จที่เกิดกับงานวิจัยนี้เปนไปดวยประสงคของพระผูอภิบาล พระคุณบุพการี และ
บุคคลอันเปนที่รักที่ใหทั้งกําลังกายและกําลังใจที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจัย ซึ่งเปนผล
ทําใหสามารถเรียนจบหลักสูตรในครั้งน้ีอยางภาคภูมิใจ คุณคาและประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยน้ี
ขอพระผูอภิบาลตอบแทนความดีแกบุพการี บูรพาจารยที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหผูวิจัยตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตการณรอบดาน อันเนื่องมาจากการพัฒนาให 
รวดเร็วทันตอกระแสของโลกยุคโลกาภิวัฒน เชน ปญหาวิกฤตการณทางการเมือง เศรษฐกิจ ความ
เสื่อมโทรมทางสังคมและความหยอนยานทางศีลธรรมจริยธรรม ทําใหตองมีการรีบเรงในการพัฒนา
คุณภาพของ “คน” อันเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ปจจัยในการพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทัน
การเปล่ียนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาอยางยั่งยืนได  
 การเสริมสรางฐานรากของสังคมไทยใหเขมแข็งน้ันจะตองพัฒนาคุณภาพคน และการ
คุมครองทางสังคมซึ่งขึ้นอยูกับการเสริมสรางคนไทยใหมีคุณภาพเปนคนเกง คนดี มีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัว รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ       
ไดอยางเหมาะสม โดยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติทั้งดานสุขภาพ 
การศึกษา การเรียนรู และการพัฒนาทักษะฝมือ ควบคูไปกับการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคง
ทางสังคมใหครอบคลุมตลอดทุกชวงวัย โดยเฉพาะการคุมครองชวยเหลือกลุมคนยากจนและ
ผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตอยางเหมาะสมตามอัตภาพ สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว 
รวมทั้งการสรางใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการผลักดันใหปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่
แทจริง ปจจัยประการหนึ่งที่ควรใหความสําคัญมากในปจจุบัน คือ ปจจัยดานสุขภาพและสวัสดิภาพ 
ปจจัยดานนี้หากพิจารณาใหลึกซึ้งแลวจะเห็นวา เปนปจจัยที่มีผลกระทบคุณภาพดานอ่ืน ดังคํา
กลาวที่วา “ แมโรงเรียนจะสวยหรู ครูจะสอนดี แตถานักเรียนสุขภาพไมดี ไมมีความพรอมที่จะ
เรียนรู ก็จะมุงสูคุณภาพไดยาก ” โรงเรียนเปนสถานที่ที่รวมของประชากรกลุมวัยเรียนและเยาวชน
ซึ่งอาศัยอยูในชุมชน ที่สําคัญเปนประชากรกลุมเปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึง
จําเปนตองเปนสถานที่ที่มีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุตางๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็ก
อยูในโรงเรียน พรอมทั้งสงเสริมใหมีสุขภาพดี การบริการอนามัยโรงเรียน การจัดสวัสดิภาพนักเรียน
และการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีความสะอาดปลอดภัย เปนบริการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือปองกันการเจ็บปวย แกไขปญหาสุขภาพ และสงเสริมการสรางภูมิคุมกัน ที่เปนอุปสรรคตอการ
เรียนรูของนักเรียน นอกจากนั้นยังเปนการเสริมสรางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพรองใหกลับมา     
มีพฤติกรรมที่ถูกตอง (กระทรวงศึกษา. 2546: 5) 
 ปจจุบันมนุษยไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นเพราะความสุขหรือความทุกข
ของมนุษยขึ้นอยูกับสุขภาพที่ดีเปนสําคัญ หากมีสุขภาพกายดีคือการมีรางกายสมบูรณแข็งแรงไมมี  



 2 

โรคภัยเบียดเบียนและมีสุขภาพจิตที่ดีแลว จะทําใหมีความสามารถในการปรับตัว มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ไรความกังวล ไมมีความเครียดและไมมีความขัดแยงในใจ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
รวมกับผูอ่ืนไดดี สามารถกระทําตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และมีสมรรถภาพในการทํางาน ดังที่ 
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่มีจุดมุงหมายที่เปนเอกภาพในการสรางระบบสุขภาพไทย
ที่พึงประสงคและสุขภาพดี เพ่ือมุงสรางระบบสุขภาพพอเพียง สังคมดี ชีวิตมีความสุข ดังน้ันการ
พัฒนาประชากรใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจจําเปนตองพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
ควบคูกันไปพรอมกับการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีการออกกําลังกาย มีความรู ความสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนาและรักษาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ซึ่งไดสอดคลองตามพระราชบัญญัติ      
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ที่ตองจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบดวย 
การจัดบริการดานสุขภาพ การจัดสวัสดิภาพและความปลอดภัย การประสานงานกันระหวาง
โรงเรียนกับบานเพ่ือเอ้ืออํานวยและสนับสนุนทรัพยากรใหงานบรรลุเปาหมาย  การศึกษาดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ (School Health Environment) หรือการสุขาภิบาลโรงเรียน 
(School Sanitation) คือ การจัดโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะใหเอ้ือตอการมีสุขภาวะโดยการ
ควบคุมดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ ในโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหปลอดภัยจากโรค 
การเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุตางๆเชื่อกันวาสิ่งแวดลอมที่ดีเปนปจจัยสําคัญที่สงผลบวกตอสุขภาพ   
แนวทางการดูแลสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนสวนใหญเปนการดูแลสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  
สิ่งแวดลอมท่ีดีในโรงเรียนเปนการสงเสริมและปองกัน ดังน้ันการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการของนักเรียน โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพราะ
โรงเรียนเปนแหลงสรางประโยชนที่สําคัญและมีบทบาทในการใหความรู ปลูกฝงทัศนคติ สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีใหแกนักเรียนซึ่งเปนผลผลิต โดยมุงใหเขาเหลานั้นสามารถนํา ความรู ทักษะชีวิต 
ประสบการณที่ไดรับจากการเรียนในโรงเรียนไปใชในการดํารงชีวิต ดานสุขภาพ (Health service) 
การบริการดานสุขภาพเปนการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม ปองกันการเกิดโรคในเด็กวัยเรียน ซึ่ง
การเจ็บปวยเปนปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการเรียนของนักเรียน ดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับบาน (School and Home Relationship)  โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่ทํา
หนาที่อบรมสั่งสอนนักเรียนใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีความสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา การดําเนินงานทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมมือกัน ใหทุกฝายมีความรู มีความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ันเม่ือนักเรียนเขาสูรั้วของโรงเรียนมิใชหมายความวา
ครอบครัวจะขาดการดูแล แตทั้งครอบครัวและโรงเรียนตองรวมมือกันทําหนาที่อบรมสั่งสอน 
 โรงเรียนวิทยปญญาเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปดดําเนินการสอนตั้งแตป 2546  ปจจุบันเปดสอน
ตั้งแตชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 294 คน แบงเปน ระดับอนุบาล 
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99 คน ระดับประถมศึกษา 195 คน บุคลากรทางการศึกษา 19 คน แมบาน นักการภารโรง 4 คน  
โรงเรียนวิทยปญญาเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตหนองจอกชานเมืองกรุงเทพมหานคร ลักษณะทั่วไป
ของบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเปนเลือกสวน ไรนา มีระยะหางจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร มีเสนทาง
การเดินทางเลียบคลองชลประทาน ถนนลาดคอนกรีตแตชาํรุดเกือบตลอดเสนไมไดรับการซอมแซม
เทาที่ควร นักเรียนสวนใหญเดินทางโดยรถยนต รถจักรยานยนต และรถรับสงที่โรงเรียนติดตอไว
เพ่ือบริการใหกับนักเรียน การบริการสาธารณสุขเนื่องจากเปนชุมชนที่หางจากเมือง ไมไดรับการเอา
ใจใสอยางทั่วถึงและขาดการดูแลจากอนามัยชุมชนและศูนยบริการสาธารณสุข อุบัติเหตุและการเจ็บ
ไขที่เกิดขึ้นจําเปนตองเดินทางเขาเขตเมืองเพ่ือการรักษาพยาบาล สวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของนักเรียนเนื่องจากบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีพ้ืนที่ปกคลุมดวยตนไม พงหญาที่ยังไมไดรับการ
ปรับปรุงสภาพเทาที่ควร อาคารสถานที่ เครื่องมือเคร่ืองใช เครื่องเลน สนามเด็กเลน เกิดการชํารุด
เสียหาย และจําเปนที่ตองไดรับการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสภาพดีพรอมใชงานไดทุกขณะ 
สวัสดิภาพของการรับสงนักเรียน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงเสนทางการจราจร 
กฎระเบียบการควบคุมรถรับและสงนักเรียนควรไดรบัการดูแลเอาใจใส กําหนดกฎเกณฑใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น  
 จากสภาพของทองถิ่นที่โรงเรียนวิทยปญญาที่ตั้งอยู การใหบริการขั้นพ้ืนฐานถือไดวาเปน
งานหลักที่จะทําใหผูปกครองมีความอุนใจ เชื่อม่ันในความปลอดภัย ไววางใจในการใหการดูแล 
พรอมที่จะสงบุตรหลานเขามาศึกษา ดังน้ันโรงเรียนวิทยปญญาจึงไดจัดดําเนินการและวางแผน
ปฏิบัติงานการบริการเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและความพึงพอใจของผูปกครอง ไมวา
จะเปนการดูแลดานสุขอนามัย การจัดกิจกรรมสงเสริมตอสุขภาพ การอบรมใหความรูในสุขบัญญัติ 
การใหหลักประกันดานอุบัติเหตุ การมีโภชนาการที่ดีมีมาตรฐานดานความสะอาด การจัดอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมใหเกิดความเหมาะสมและมีความเปนระเบียบเรียบรอย จัดใหมีหองเรียน 
หองประกอบและแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนที่มีความพรอมในการเอื้อประโยชนตอการจัดการ
เรียนรู จัดใหมีมาตรการในการเฝาระวังนักเรียน มีรั้วรอบขอบชิด และมีบรรยากาศที่ปลอดจากยา
เสพติดและอบายมุข จัดใหมีรถบริการรับสงนักเรียนจากพื้นที่ตางๆ มีการดูแลและใหบริการที่
สะดวก สามารถไปกลับโรงเรียนไดอยางปลอดภัยและตามกําหนดเวลา และจัดใหมีการสื่อสาร
ระหวางบานและโรงเรียนเพ่ือสรางความเขาใจ ความรวมมือ และการเผยแผประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งจากการใหความสําคัญในงานดังกลาวผูวิจัยในฐานะผูบริหารโรงเรียน
วิทยปญญาจึงตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ
ของโรงเรียนวิทยปญญาใน 4 ดาน คือ ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม   
ดานยานพาหนะและดานประชาสัมพันธ เพ่ือนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาเปนประโยชนและใช
ในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ อีกทั้งยังเปนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูปกครอง  
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายสําคัญ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ
ของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีความมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานอนามัย
โรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
สถานภาพของผูปกครอง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและระดับชวงชั้น
ของนักเรยีน 
 3.  เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยในครั้งน้ีทําใหได
สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาที่จะนํามา
กําหนดนโยบายวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริการของโรงเรียน ดานอนามัยโรงเรียน         
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะและดานประชาสัมพันธ ใหมีสอดคลองกับความ
พึงพอใจของผูปกครองตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา 
  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน
วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 
ดาน ไดแก ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดาน
ประชาสัมพันธ  
 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.  ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยปญญา      
ปการศึกษา 2553 จํานวน 294 คน  
  2.  กลุมตัวอยาง ที่ใชตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองของ
นักเรียน ในปการศึกษา 2553 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่; และมอรแกน 
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(Krejcie; & Morgan. 1970:608) โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) ไดกลุม
ตัวอยาง ระดับปฐมวัยจํานวน 80 คน ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 จํานวน 80 คน และระดับ 
ประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 จํานวน 76 คน รวม 236 คน    
  3.  ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ ในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองของนักเรียน 
ระดับปฐมวัยจํานวน 3 คน ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 จํานวน 3 คน และระดับประถมศึกษาชวง
ชั้นที่ 2 จํานวน 3 คน รวม 9 คน 
  4.  ตัวแปรในการวิจัย จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย มีดังนี้ 

4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของผูปกครอง 
4.1.1 เพศ 

• ชาย 

• หญิง 
4.1.2 อายุ 

• ต่ํากวา 30 ป 

• 30 – 40 ป 

• มากกวา 40 ป 
    4.1.3 ระดับการศึกษา 

• ต่ํากวาปริญญาตร ี
• ปริญญาตรีขึน้ไป 

    4.1.4 อาชีพ 

• รับจาง 
• รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
• ทําธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

• แมบาน/เกษตรกร 
    4.1.5 ระดับชวงชั้นของนักเรียน 

• ระดับปฐมวัย   

• ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1   

• ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2   
   4.2 ตัวแปรตาม คอื ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน
วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 
ดาน คือ 
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    4.2.1 ดานอนามัยโรงเรียน  
    4.2.2 ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
    4.3.3 ดานยานพาหนะ  
    4.3.4 ดานประชาสัมพันธ      

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี ความคิดเห็นทางบวกของผูปกครองที่มีตอ
การบริการของโรงเรียนในดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ
และดานประชาสัมพันธ 
 2.  การบริการของโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานบริการของโรงเรียนวิทยปญญาที่
ทางโรงเรียนจัดใหสําหรับนักเรียนในดานตางๆ ดังนี้  
  2.1  ดานอนามัยโรงเรียน หมายถึง การจัดบริการเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมสุขภาพ 
การชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง การตรวจวัดสายตา การทดสอบการไดยิน การตรวจสุขภาพฟน การจัด
กิจกรรมออกกําลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องตน การประกันอุบัติเหตุ การคัดกรองนักเรียนที่มี
อาการผิดปกติ การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การจัดบริการดานโภชนาการเปนไปตาม
สุขอนามัยความสะอาดและปลอดภัย การตรวจสอบมาตรฐานดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สถานที่รับประทานอาหาร อาหาร น้ํา ผูปรุง ตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  
  2.2  ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดบริการดานอาคารสถานที่ 
หองเรียน หองประกอบใหมีความปลอดภัย สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย มีรั้วรอบขอบชิด  
บรรยากาศรมร่ืน มีสนามสําหรับวิ่งเลนและทํากิจกรรม มีหองนํ้า หองสวมที่สะอาด มีครูดูแล
นักเรียนในการเขาออกโรงเรียน มีมาตรการเฝาระวังบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอ มีการตรวจตรา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเลน เครื่องใชที่ชํารุด ปรับปรุงซอมแซมใหใชการไดอยางสม่ําเสมอ จัดวาง
สิ่งของใหเปนที่เปนทาง มีกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจดานความปลอดภัย และดูแลกวดขันให
นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 
  2.3  ดานยานพาหนะ หมายถึง การบริการรถรับ-สงนักเรียน รถอยูในสภาพดี 
คนขับรถขับโดยไมประมาท มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ความประพฤติที่ดี สุภาพ และรักษาวินัย
จราจร ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการขึ้น-ลงรถ แจงปญหาหรือติดตอกับผูปกครองเม่ือเกิด
ปญหา มีเครื่องมือสื่อสารสะดวกในการติดตอกับผูปกครอง รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียน มีเจาหนาที่จัดใหนักเรียนมีที่นั่งสะดวก จํานวนเหมาะสม และ
สนใจตอความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนอยูในเขตชมุชน จึงมีการจัดระบบดูแลความปลอดภัย 
การสัญจรหนาโรงเรียนและภายในโรงเรียน   
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  2.4  ดานประชาสัมพันธ หมายถึง การบริการใหการสื่อสารระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียนเพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงาน โดยการแจงเปนจดหมาย ขาวสาร วารสารสัมพันธ 
ปายประชาสัมพันธ สมุดรายงานผลการเรียน การประชุมและการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง 
การมีสวนรวมในการเปนวิทยากร การเขารวมกิจกรรมวันแม กิจกรรมทัศนศึกษา งานประจําปและ
การระดมทุนชวยเหลือนักเรียนที่ดอยโอกาสและเด็กกําพรา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธที่ดีของบุคลากร
ในโรงเรียน  
 3.  ผูปกครอง หมายถึง บิดาหรือมารดา หรือบุคคลอ่ืนที่เปนญาติและไมใชญาติซึ่งเปน
ผูทําหนาที่ดูแลเอาใจใสใหการศึกษาและควบคุมความประพฤติอยางใกลชิดแกนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูในโรงเรียนวิทยปญญา โดยกําหนดใหผูเรียน 1 คน มีผูปกครอง 1 คน  
               4.  สถานภาพผูปกครอง หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและ
ระดับชวงชั้นของนักเรียน 
  4.1  เพศ หมายถึง เพศของผูปกครอง แบงเปน เพศชาย และเพศหญิง 
  4.2  อายุ หมายถึง อายุของผูปกครอง แบงเปน ต่ํากวา 30 ป, 30 – 40 ป และ 
มากกวา 40 ป 
  4.3  อาชีพ หมายถึง งานที่ผูปกครองทําเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ แบงออกเปน รับจาง
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทําธุรกิจสวนตัว/คาขาย และแมบาน/เกษตรกร 
  4.4  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่ผูปกครองสําเร็จขั้นสูงสุด แบงเปน  
ต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรีขึ้นไป 
  4.5  ระดับชวงชั้นของนักเรียน หมายถึง ระดับชวงชั้นของผูเรียนที่ผูปกครองดูแล
การศึกษาอยู กําหนดเปน 3 กลุมหรือ 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (อ.1 – อ.3) ระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) และชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)  
 5.  โรงเรียนวิทยปญญา หมายถึง สถานศึกษาที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอบริการของโรงเรียน
วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดกรอบแนวคิด จําแนกตามตัวแปร ดังตอไปน้ี   
  1. จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และแนวการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ
บริการของโรงเรียนวิทยปญญา ซึ่งไดยึดเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ตามมาตรฐานการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และมาตรฐานที่ 14 
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สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนได
ดําเนินงานการใหบริการแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีความพรอมในการเรียน 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ไดรับความสะดวกและความปลอดภัย และมีปฏิสัมพันธอันดีกับผูปกครอง 
จึงกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียนและแผนงานดานงานบริการ 4 ดาน ไดแก ดานอนามัยโรงเรียน 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ นชนก เสริมบุญครอง (2550 : 71) ที่ไดศึกษาสวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
เครืออัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา สวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครืออัคร          
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของผูปกครองและครูดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ดานสนามเด็กเลน ดานรถรับ-สงนักเรียน ดานโภชนาการ และดานสุขอนามัย มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับแนวคิดของ อัญชลี พัชรพิสุทธิ์ (2551: 51) 
การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการศึกษาโรงเรียนเซนตโยเซฟ พบวา ผูปกครองมีความ
พึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ
มาก 
  2. สถานภาพของผูปกครองไดแนวคิดจากงานวิจัยของนชนก เสริมบุญ เกี่ยวกับ
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดและระดับการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยาง มีสถานภาพเปนผูปกครอง เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง
(รอยละ 75.90) อายุ 30 ปขึ้นไป (รอยละ 96.30) มีอาชีพ รับจางมากที่สุด (รอยละ 31.80) รองลงมา
ทําธุรกิจสวนตัวและแมบาน (รอยละ 30.60 และ20.80 ตามลําดับ) สวนใหญมีรายไดมากกวา 
30,000 บาท (รอยละ 55.50) และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 71.80) รองลงมาสูง
กวาปริญญาตรี (รอยละ 15.90) และไดแนวคิดงานวิจัยของชนิดา ชื่นวัด (2549: บทคัดยอ) พบวา 
การมีสวนรวมของผูปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาของโรงเรียนวัดคลองชัน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายไดอยูในระดับปานกลางทุกดาน เม่ือเปรียบเทียบโดย
จําแนกตาม ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว พบวา การมีสวน
รวมของผูปกครองไมแตกตางกัน และเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองพบวา 
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองชัน 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรีมีสวนรวมต่ํากวาผูปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี  
 จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานบริการ พบตัวแปรที่สําคัญ ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและระดับชวงชั้นของนักเรียน ซึ่งมีผลตอความพึง
พอใจของผูปกครองในดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะและ
ดานประชาสัมพันธ ผูวิจัยจึงนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่จะศึกษาซึ่งสามารถนําเสนอเปนภาพ 
ประกอบได ดังนี้    
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ       
ระดับการศึกษา อาชีพและระดับชวงชั้นของนักเรียน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน 
 

สถานภาพผูปกครอง 
 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ 
2.1  ต่ํากวา 30 ป  
2.2. 30 - 40  ป 
2.3  มากกวา 40 ป 

4. ระดับการศึกษา 
2.1 ต่ํากวาปรญิญาตร ี

     2.2 ปริญญาตรีขึ้นไป 
3. อาชีพ 

3.1 รับจาง 
3.2 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     3.3 ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 
3.4 แมบาน/เกษตรกร 

5. ระดับชวงชั้นของนักเรียน 
5.1 ระดับปฐมวัย 

     5.2 ระดับชวงชั้นที่ 1 
5.3 ระดับชวงชั้นที่ 2 

ตัวแปรตาม 
 
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริการใน 4 ดาน ไดแก  
 

1. ดานอนามัยโรงเรียน 
2. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
3. ดานยานพาหนะ 
4. ดานประชาสัมพันธ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน   
วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
จึงไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอตอไปน้ี 
 
 1. การบริหารจัดการโรงเรียนวิทยปญญา 
 2. การบริการนักเรียนของโรงเรียนวิทยปญญา 
  2.1 ดานอนามัยโรงเรียน 
  2.2 ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
  2.3 ดานยานพาหนะ 
  2.4 ดานประชาสัมพันธ 
 3.  แนวคิดเกีย่วกับการบรกิาร 
  3.1 ความหมายของบริการ 
  3.2 หลักการบริการ 
  3.3 ความสําคญัของการบริการ 
  3.4 ประโยชนของการบริการ 
 4. ความพึงพอใจ 
  4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  4.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจ 
  4.3 ตัวแปรทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจของผูปกครอง 
  4.4 ความพึงพอใจในการบริการ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. การบริหารจัดการของโรงเรียนวิทยปญญา 
 โรงเรียนวิทยปญญา เลขที่ 6/2 ม.2 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
กอตั้งขึ้นบนเนื้อที่ 2 ไร 1 งาน 36 ตารางวา เปนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปดทําการจัดการเรียน
การสอน เม่ือวันที่16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2546 เปดสอนนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย ถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ผูกอตั้งนายการีม สุโงะ และนางอามีนะฮ  สุโงะ มีเจตนารมณที่จะใหโรงเรียน
เปนสถานที่อบรม ปลูกฝงกุลบุตร กุลธิดาตามแนวทางที่ดีและยึดม่ันในหลักคําสอนของศาสนาและ
เปนแหลงเสริมสรางจริยธรรมทางสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 
มีที่พักอาศัยอยูในเขตหนองจอกและบริเวณใกลเคียง อันไดแก ปทุมธานี นครนายก และฉะเชิงเทรา 
เม่ือเร่ิมดําเนินกิจการมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน นักเรียนจํานวน 30 คน 
ปจจุบันจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 23 คน นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา 
รวมทั้งสิ้น 294 คน  
 

 สัญลักษณของโรงเรียน 

 
หนังสือกําลังเปด(ดานสามัญ) หมายถึง การศึกษารูปแบบใหมที่ไมมีการ
หยุดนิ่ง และมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาเพื่อคนหาแนวทางที่ดีที่สุด 
 
 
ปากกาขนนก  หมายถึง การริเร่ิมสรางสรรคกับอิสรภาพที่เปดกวางทาง
การศึกษา 
 
คัมภีรอัล-กุรอาน (ดานศาสนา) หมายถึง แนวทางการทํางานบนพื้นฐาน
ธรรมนูญแหงสัจธรรมและชีวิตที่ดีงาม 
 
 
จันทรเสี้ยว หมายถึง การเริ่มตนในการทํางานดวยรูปแบบแหงศาสนบัญญัติ
อิสลาม 
 

ความหมายโดยรวม การศึกษา คือ การพัฒนาเยาวชนตั้งแตเริม่ตนของชีวติ จนถึงสิ้นสุดของชีวิต 
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วัตถุประสงคของการกอตั้ง 
  1.  เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับเยาวชน 
  2.  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การศึกษา 
  3.  เพ่ือปลูกฝงเยาชนของชาติใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข รักความเปนไทย 
  4.  เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
  5.  เพ่ือจัดการศึกษาใหเด็กกําพราและเด็กยากจน 
 
 สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
  โรงเรียนวิทยปญญาสรางอาคารสถานที่อยูบนพ้ืนที่ทั้งหมด 2 ไร 1 งาน 36 ตารางวา  
อยูในบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานคร เปนสถานที่ๆหางออกไปจากชุมชนเมือง มีสภาพ 
แวดลอมที่ดีปราศจากมลพิษ โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค 
1 หลัง และอาคารอํานวยการ 1 หลัง แตละอาคารเรียนไดรับการออกแบบใหมีลักษณะโปรงชั้นเดียว 
แตละอาคารเรียนจะมีบริเวณดานหนาของอาคารไวเปนที่จัดกิจกรรมหนาหอง กอนหนานี้โรงเรียนมี
พ้ืนที่ที่เปนสนามหินกรวด ประมาณ  1 ไร และไดปรับปรุงใหเปนสนามคอนกรีต นักเรียนสามารถ
ทํากิจกรรมในยามเชา พักผอนและวิ่งเลนในชวงพักเที่ยง โรงเรียนไดจัดทําหลังคาสแลมปเพ่ือเปน
รมเงาใหนักเรียนไดทํากิจกรรมกลางสนาม นอกเหนือจากนั้นโรงเรียนยังมีพ้ืนที่จัดสวนในหลายจุด 
โรงเรียนไดปลูกตนไมยืนตนไวเพ่ือใหเปนรมเงาและหองเรียนธรรมชาติใหกับนักเรียนและไดเรียนรู  
สวนหนาของโรงเรียนเปนอาคารอํานวยการมีหองผูบริหารและหองธุรการเปนสถานที่ไวสําหรับให
การตอนรับผูปกครองที่เขามาติดตอและเปนหองศูนยกลางของโรงเรียนที่จะประสานงานทุกฝายงาน
ของโรงเรียน  
 
 สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน 
  สภาพภูมิประเทศ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนบานพัก ที่อยูอาศัย
ของคนในชุมชน สลับกับสวนแปลงผัก ไรนา รอบลอมไปดวยแมน้ําลําคลอง บรรยากาศโดยรอบจะ
ปราศจากมลพิษ เพราะเต็มไปดวยตนไม เลือกสวน ทองนา มากกวาที่จะเปนอาคาร ตึก ที่อยูอาศัย
ที่แออัด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เน่ืองจากพื้นที่โดยสวนใหญเปนพ้ืนที่ทําการเกษตร 
มีประชากรประมาณ 1,500 คนโดยสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  
 สถานที่สําคัญ  
  สถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียง ไดแก โรงเรียนสุเหราบานเกาะ มัสยิดนูรุดดีน มัสยิด
อัซซาญิดีน สถาบันสอนศาสนาเฉลยสุข วัดแสนเกษม วัดใหมเจริญราษฎร ศูนยบริการสาธารณสุข 
ศูนยเกษตรธรรมชาติ และแหลงเพาะพันธสัตว ฯลฯ   
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เสนทางคมนาคม 
  เสนทางคมนาคม โรงเรียนมีระยะทางจากสํานักงานเขตหนองจอก 2 กิโลเมตร มีถนน
สายหลักสองฝงของคลองชลประทาน คือ ถนนเลียบคลองสิบสามฝงตะวันออกและถนนเลียบคลอง
สิบสามฝงตะวันตกตัดผานโรงเรียนเพ่ือเดินทางตอไปยังอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พ้ืนถนนลาดคอนกรีต ถนนทั้งสองเสนเปนถนนที่ชํารุดอยาง
ตอเน่ือง ตองปรับปรุงซอมแซมตลอดเวลา นักเรียนสวนใหญเปนกลุมเปาหมายนอกพื้นที่โรงเรียน
จากเขตมีนบุรี หนองจอก (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) จากอําเภอลําลูกกา(จังหวัดปทุมธานี) จาก
อําเภอองครักษ(จังหวัดนครนายก) และจากอําเภอบางน้ําเปรี้ยว(จังหวัดฉะเชิงเทรา) นักเรียนของ
โรงเรียนใชเสนทางการเดินทางโดยรถยนต และรถรับสงนักเรียน ไมมีปญหาดานการจราจรติดขัด
และมลภาวะเปนพิษอันเนื่องจากเปนพ้ืนที่ชนบทและมีตนไมปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่ 
 สารธารณูปโภค 
  ในพ้ืนที่บริเวณชุมชนรอบโรงเรียนมีกระแสไฟฟาใชจากหนวยงานการไฟฟายอยสวน
ภูมิภาคในเขตเมืองหนองจอก แตหากมีพายุ กระแสลมแรง และฝนตกหนัก ชุมชนรอบโรงเรียน
ไฟฟาจะดับเปนประจําซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ดานน้ําดื่ม น้ําใช เปนบอ
บาดาลที่ชาวบานชวยกันขุดขึ้น กอนที่จะมีการสงนํ้าประปาเขามาในชุมชนเม่ือไมถึง 2 ป ระบบการ
สื่อสารดานโทรคมนาคม ยังไมเจริญมากนัก มีระบบโทรศัพทพ้ืนฐานและอินเตอรเน็ตใชไมมากสวน
ใหญใชอยูในสถาบันการศึกษา และสวนงานราชการ งานดานสาธารณสุข มีศูนยบริการสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ 1 แหง โรงพยาบาลในตัวเมืองหนองจาก 1 แหง นอกนั้นเปนคลนิิกของเอกชน 3 - 4 แหง  
 แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยปญญา 
  โรงเรียนวิทยปญญาเปนโรงเรียนสามัญ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เปดทําการสอน 2 ระดับคือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา การจัดการเรียน
การสอนเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด นอกเหนือจากนี้
โรงเรียนไดสงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม คณิตศาสตรเพ่ิมเติม จินตคณิตและ
ภาษาอรับในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งมีการศึกษาการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูทองถิ่น
เพ่ือใหมีประสบการณตรงในวิชาตางๆจากปราชญชาวบาน ฝกฝนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติ 
และเพื่อใหนักเรียนไดรูจักการปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
 แนวทางการจัดบริการของโรงเรียนวทิยปญญา 
  โรงเรียนวิทยปญญาเปนโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่ที่ยังไมสะดวกดานสาธารณสุข ดาน
สาธารณูปโภค การเดินทางและการติดตอสื่อสาร การใหบริการแกนักเรียนขั้นพื้นฐานจึงเปนความ
จําเปนที่จะทําใหนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความสุข มีความปลอดภัย ไดรับการบริการที่
ดีและมีความสัมพันธอยางเปนกันเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความพรอมที่จะเรียน โรงเรียนวิทยปญญาจึง
ไดกําหนดงานบริการไว  4 ดาน ไดแก อนามัยโรงเรียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ยานพาหนะ 
และประชาสัมพันธ ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพภาพของโรงเรียนในปจจุบัน   
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ภาพประกอบ 2 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวิทยปญญา 

ที่ปรึกษา ผูรับใบอนุญาต คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน 

ผูจัดการ 

ผูอํานวยการ 

ฝายบุคคล 

 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนอัตรากําลัง 

งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

งานวินัยและรักษาวินัย 

งานเสริมสรางประสิทธิภาพ 

งานติดตามการปฏิบัติบัติงาน 

งานสงเสริมกิจการนักเรียน 

งานปกครองนักเรียน 

งานอนามัยโรงเรียน 

งานสถานที่และสิ่งแวดลอม 

งานประชาสัมพันธ 

ฝายวิชาการ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

งานวิจัย/ส่ือ/นวัตกรรม 

งานวัดและประเมินผล 

งานนิเทศการศึกษา 

ฝายงบประมาณ 

งานจัดทํางบประมาณ 

งานจัดสรรงบประมาณ 

งานการเงินและบัญชี 

งานตรวจสอบและรายงานผล

งานทุนการศึกษา 

งานสวัสดิการ งานยานพาหนะ งานประกันคุณภาพ งานตรวจสอบรายงานการเงิน
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 ขอมูลเก่ียวกบันักเรียน ครูและบุคลากร 
 

    ตาราง 1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน 
 

ระดับชั้น จํานวนหอง 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปที่ 1 1 14 17 31 
อนุบาลปที่ 2 1 20 20 40 
อนุบาลปที่ 3 1 9 19 28 

รวม 3 43 56 99 
ประถมศึกษาปที่ 1 1 24 13 37 
ประถมศึกษาปที่ 2 1 20 18 38 
ประถมศึกษาปที่ 3 1 15 12 27 
ประถมศึกษาปที่ 4 1 25 11 36 
ประถมศึกษาปที่ 5 1 14 22 36 
ประถมศึกษาปที่ 6 1 15 6 21 

รวม 6 113 82 195 

รวมทั้งสิ้น 9 156 138 294 
 

  ตาราง 2 จํานวนครูและบคุลากร 
  

ประเภทบคุลากร 
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ 

ชาย หญิง 
ต่ํากวา  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 
นอยกวา  

10 ป 
มากกวา  

10 ป 

 1. ผูรับใบอนุญาต - 1 - - 1 - 1 
 2. ผูจัดการ 1 - - 1 - - 1 
 3. ผูอํานวยการ 1 - - 1 - - 1 
 4. ครูผูสอน 1 8 2 7 - 5 4 
 5. ครูพิเศษ 1 5 3 3 - 6 - 
 6. ครูพิเศษตางชาต ิ 1 - - 1 - 1 - 
 7. พนักงานโรงเรียน - 2 2 - - 2 - 
 8. นักการ/ภารโรง 1 1 2 - - 2 - 

รวม 6 17 9 13 1 16 7 
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 ปรัชญาของโรงเรียน     
  เสริมสรางปญญา  พัฒนากิจกรรม  เนนคุณธรรมนําพาชีวิตสูสันติสขุ 
 วิสัยทัศน  
              โรงเรียนวิทยปญญามุงพัฒนาคุณภาพวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสราง
สมรรถนะคุณคาคูคุณธรรม ฝกฝนจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  บริหารจัดการองคกรตาม
หลักคําสอนศาสนา ปลูกฝงจิตอาสารวมกับชมุชน สรางยุวชนอนุรักษทองถิ่น   
 พันธกิจ 
  1. สงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. สงเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชพี    
  3. สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
  4. สงเสริมการมีสวนรวมกบัชุมชนในการจัดการศึกษาและอนุรักษทองถิ่น 
 เปาหมาย 
  1. ผูเรียนมีคุณภาพการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  3. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. ชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาและอนุรักษทองถิ่น  
 ยุทธศาสตรการดําเนินงานของโรงเรียน 
  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรทางการศกึษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   

  ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโรงเรียนใหมีการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจดัการศึกษาและอนุรักษทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณธรรม  นําความรูมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และคานิยมทีพึ่งประสงค 
2. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
3.  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  
รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต 
4.  ผูเรียนมีสขุนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจติที่ด ี
5.  ผูเรียนมีสนุทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  
และกีฬา 
6.  ผูเรียนมีจิตสํานึกรักษบานเกิด 
 

1.ผูเรียนมีวินยั มีความ
รับผิดชอบและปฏิบตัิตนตาม
หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่
ตนนับถือ   
2.ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 
3.ผูเรียนมีความกตัญูกตเวท ี
4.ผูเรียนมีเมตตากรุณา  
เอ้ือเฟอ เผื่อแผ  และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม 
5.ผูเรียนประหยัดรูจักใชและ
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ที่เปนสิทธิของตนและสวนรวม 
6.ผูเรียนมีความภูมิใจในความ
เปนไทยเห็นคุณคา ภูมิปญญา
ไทย นิยมไทย  และดํารงไวซึ่ง
ความเปนไทย 
7.ผูเรียนรูคุณคาของ
สิ่งแวดลอมและตระหนักถงึ
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
8.ผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 
9.ผูเรียนมีทักษะในการจัดการ
และทํางานใหสําเร็จ 
10.ผูเรียนมีความเพียรพยายาม  
ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
  11.ผูเรียนสามารถทํางานและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
12.ผูเรียนสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
13.ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชพีที่ตนสนใจ 
14.ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ 
15.ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ 
16.ผูเรียนสามารถปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ 
17.ผูเรียนมีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม และ
ใหเกียรติผูอ่ืน 
18.ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอเพ่ือน ครู และผูอ่ืน 
19.ผูเรียนแสดงความชื่นชม 
รวมกิจกรรม และมีผลงานดาน
ศิลปะ 
20.ผูเรียนแสดงความชื่นชม 
รวมกิจกรรม และมีผลงานดาน
ดนตรี/นาฏศลิป 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  21.ผูเรียนแสดงความชื่นชม 
รวมกิจกรรม  และมีผลงานดาน
กีฬา/นันทนาการ 
22.ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกบั
ทองถิ่นของตนเองและภูมิใจใน
ทองถิ่น 

กลยุทธที่ 2 ผูเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองรักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 

1.  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2.  ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มี
วิจารณญาณ มีความคิด 
สรางสรรค   คิดไตรตรอง  และมี
วิสัยทศัน 
3. ผูเรียนมีความรู  และทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 
4. ผูเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียน(การศึกษาพิเศษ)มี
พัฒนาการเรียนรูที่ดี  และสามารถ
อยูรวมกับบุคคลอ่ืนได 
5. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่พัฒนาการเรียนรู 

1.ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  การ
เขียนและการฟง รูจักตั้งคําถาม
เพ่ือหาเหตุผล 
2.ผูเรียนมีความสนใจแสวงหา
ความรูจากแหลงตางๆรอบตวัใช
หอง สมุด แหลงความรูและสื่อ
ตางๆไดทั้งในและนอก
สถานศกึษา  
3.ผูเรียนมีวิธกีารเรยีนรูของ
ตนเองเรียนรูรวมกับผูอ่ืนได 
สนุกกับการเรยีนรูและชอบมา
โรงเรียน  
 4.ผูเรียนมีความสามารถ
วิเคราะห สังเคราะห สรุปความ 
คิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ
และมีการคิดแบบองครวม 
5.ผูเรียนมีความสามารถ
คาดการณกําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการตดัสินใจได  
6.ผูเรียนสามารถประเมินและ
เลือกแนวทางการตัดสินใจ และ
แกไขปญหาอยางมีสติ  
7.ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสราง 
สรรค มองโลกในแงดี และมี
จินตนากร 

 



 20 

 

กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  8.ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ  
9.ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ  
10.ผูเรียนสามารถสื่อความคิด
ผานการพูด เขียน หรือนําเสนอ
ดวยวธิีตางๆ  
11.ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  
12.ผูเรียนสามารถใช
เทคโนโลยี/สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู 

กลยุทธที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาสูมาตรฐาน
วิชาชีพและเปนมืออาชีพ 
 

1. บุคลากรทางการศึกษามคีวามรู
ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2. บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีความมุงม่ัน
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผูเรียน 
3. บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
2.ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบั
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
3.ครูมีความมุงม่ันและอุทิศตน
ในการสอนและพัฒนาผูเรียน  
4.ครูมีการแสวงหาความรูและ
เทคนิควิธีการใหมๆ รับฟง
ความคิดเห็น ใจกวาง และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
5.ครูจบการศกึษาระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา
ขึ้นไป  
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 

กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  6.ครูสอนตรงตามวิชาเอก-โท 
หรือตรงตามความถนัด 
7.ครูมีความรูความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบคุ
9.ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
10.รอยละของครูสามารถใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน 
11.รอยละของครูที่มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน 

กลยุทธที่ 4 พัฒนา
สถานศึกษาและการ
บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีภาวะผูนําและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
2. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามระเบียบของ
กระทรวง 
3.  สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาทีส่อดคลองกับบริบท
ของโรงเรียนและทองถิ่น 

1.ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม มี
วสิัยทศัน และเปนผูนําทาง
วิชาการ 
3.ผูบริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการ
จัดการ 

 

กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
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 4.  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบรหิารที่
สงเสริมใหผูเรยีนพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

4.สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
5.สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
6.สถานศึกษามีสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการเรียนรู มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม 

 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโรงเรียนใหมีการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

กลยุทธที่ 5 โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่เปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได 
2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถเกี่ยวกบั
ระบบบริหารจัดการการศึกษาและ
ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1.สถานศึกษามีโครงสรางการ
บริหารและแนวทางในการ
ปฏิบัตทิี่ชัดเจน 
2. บุคลากรรอยละ 90 มีความรู 
ความเขาใจในบทบาทหนาที่
และมีทักษะในการทํางาน 

 

 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาและอนุรักษทองถิ่น 

กลยุทธ เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

กลยุทธที่ 6 สงเสริมการมี
สวนรวมระหวางชุมชนกบั
สถานศึกษา 
 

1.  สถานศึกษามีการสนับสนุนการ
ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.  สถานศึกษามีการรวมมือกัน
ระหวางบานองคการทางศาสนา 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 
3. โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
มีความสัมพันธที่ดี และมีสวนรวม
ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 

1.มีการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นขอมูลกับแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่ 
2. มีการสนับสนุนใหแหลง
เรียนรู  ภูมิปญญา  และชมุชน  
เขามามีสวนรวมในการจัดทาํ
หลักสูตรระดบัสถานศึกษา 
3.ผูปกครองและคนในชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูใน
การใหความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
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ประเด็นกลยทุธเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

ฝายบริหารวชิาการ ฝายบริหารบคุคล ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหารทัว่ไป 

กลยุทธที่  2 
1.  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง  รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
2.  ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ มี
ความคิด สรางสรรค   
คิดไตรตรอง  และมี
วิสัยทศัน 
3. ผูเรียนมีความรู  และ
ทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร 
 
4. ผูเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียน
(การศึกษาพิเศษ)มี
พัฒนาการเรียนรูที่ดี  
และสามารถอยูรวมกับ
บุคคลอื่นได 
 
5. ผูเรียนสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

กลยุทธที่  3 
1. บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู
ความสามารถตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
 
2. บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความมุงม่ัน
อุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผูเรียน 
 
3. บุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลยุทธที่  5 
1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เปน
ระบบโปรงใสและ
ตรวจสอบได 
 
2. สงเสริมและพัฒนา
บุ ค ล าก ร ให มี ค ว าม รู
ความสามารถเกี่ยวกับ
ร ะ บบบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การศึกษาและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธที่  1 
1. ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยมที่
พึงประสงค 
 
 
2. ผูเรียนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 
 
3.  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคตทิี่ดี
ตออาชีพสุจริต 
 
4.ผูเรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ด ี
 
5.  ผูเรียนมีสนุทรียภาพ
และลักษณะนสิัยดาน
ศิลปะ ดนตรี  และกีฬา 
 
6.  ผูเรียนมีจิตสํานึก
รักษบานเกิด 
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ฝายบริหารวชิาการ ฝายบริหารบคุคล ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหารทัว่ไป 
กลยุทธที่  4 
4.2 สถานศึกษามีระบบ
การประกันคณุภาพ
ภายในตามระเบียบของ
กระทรวง 
 
4.3 สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนและทองถิ่น 

กลยุทธที่ 4 
4.1 ผูบริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีภาวะผูนํา
และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
 

 กลยุทธที่  4 
4.4 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการ
บริหารที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
 
 

    กลยุทธที่ 6 
1.  สถานศึกษามีการ
สนับสนุนการใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 
2.  สถานศึกษามีการ
รวมมือกันระหวางบาน
องคกรทางศาสนา เพ่ือ
พัฒนาวิถีการเรียนรูใน
ชุมชน 
 
3. โรงเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนมี
ความสัมพันธที่ดี และมี
สวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
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โครงการภายใตฝายงานที่รับผิดชอบ 

 
ฝายบริหารวชิาการ ฝายบริหารบคุคล ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหารทัว่ไป 

- โครงการพัฒนา
ภาษาไทย (หรืองานดาน
วิชาการ) 
 
- โครงการพัฒนา
กระบวนการคดิ 
 
- โครงการติดตามการวัด
ประเมินผลสมัฤทธิ์
นักเรียน 
 
- โครงการพัฒนาการ
การสืบคนขอมูล 
 
 
 
- โครงการพัฒนา
หลักสูตร 
 
 
- โครงการการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนา
บุคลากร(ดานคุณธรรม 
จริยธรรม) 
 
- โครงการสงเสริม
ศักยภาพการสอนของครู
(การอบรม,สัมมนา,ดู
งาน) 
 
 
 
- โครงการสวัสดิการ 
บํารุงชวัญและกําลังใจครู
และบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 
- โครงการนิเทศครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการสรางเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
 
- โครงการจัดทําทะเบียน 
สถิติและวิเคราะหขอมูล 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดทํา
งบประมาณประจําป 
   
 
 
- โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา,ครู ฯลฯ 
 

- โครงการสงเสริมดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมอันพึงประสงค 
 
- โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู 
 
- โครงการเสริมสราง
วินัยนักเรียน 
 
 
- โครงการงานบริการ
ของโรงเรียน 
 
 
 
- โครงการปราชญ
ชาวบานและภูมิ 
ปญญาทองถิน่  
 
- โครงการสัมพันธชุมชน 
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2. การบริการนักเรียนของโรงเรียนวิทยปญญา 
 การดําเนินกิจการของโรงเรียนวิทยปญญายึดหลักสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ตามวัตถุประสงคของการกอตั้งโรงเรียนเปนไปเพ่ือปลูกฝงเยาวชนของชาติใหเปนคนดี มีปญญา          
มีความสุข ซึ่งครอบคลุมครบถวนสมบูรณทั้งทางรายกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
โรงเรียนดําเนินการกําหนดพันธกิจและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสอดคลองกับหลักการ
สําคัญการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและเปาหมายมาตรฐานการศึกษาชาติที่ตองการ
พัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม เปนผูที่มี
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปน "คนเกง คนดี และมี
ความสุข" โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัยเต็มตามศักยภาพและตรงตามความตองการ ทั้งใน
ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค 
ภาระกิจหลักในการใหจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยปญญาเปนงานที่โรงเรียนถือปฏิบัติโดยมุงหวัง
ใหบรรลุในหลักการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหครอบคลุมครบถวนสมบูรณทั้งทางรายกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549 :19) 
ไดกลาวถึงเจตนารมณของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน โดยรัฐ
ตองจัดใหมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งใน
ฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพ่ือเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียน
ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหนาที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว
และเพ่ือสรางเปนรากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต  
 ดังนั้นการจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาคุณภาพผูเรียน นอกเหนือจากการเสริมสรางความรู
ในดานวิชาการของโรงเรียนแลว การดูแลเอาใจใสตอสขุภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพนักเรียน 
รวมทั้งการสื่อสารถึงผูปกครองเพื่อใหรับรูพฤติกรรมของนักเรียนควรไดรับเอาใจใสเชนกัน โรงเรียน
วิทยปญญาจึงไดกําหนดแผนงานบริการเพื่อใหนักเรียนไดรับบริการใน 4 ดาน ไดแก ดานอนามัย
โรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ 
 
 2.1 ดานอนามัยโรงเรียน  
  การจัดบริการสุขอนามัยนักเรียน เปนสิ่งที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันดูแลเอาใจใสใหมี
พัฒนาการเปนไปตามวัย มีวุฒิภาวะ การดําเนินงานอนามัยในโรงเรียนสวนที่เปนการจัดบริการ
อนามัยไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน คือ ครูรับผิดชอบ
ใหสุขศึกษาแกนักเรยีนและดูแลสุขภาพในขั้นตน แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย เชน พยาบาล 
เจาหนาที่สาธารณสุข รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหการตรวจรักษาพยาบาล ติดตามผลการรักษา
ตลอดจนใหคําปรึกษาในงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย นักเรียนในโรงเรียนและเพ่ือนจัดรูปแบบของ
ผูนํานักเรียนฝายสงเสริมอนามัย ผูปกครองนักเรียนมีบทบาทในการใหความรวมมือกับครู และ
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แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2540:6-35) 
การบริการสุขอนามัยควรมีการดําเนินการดังนี้ 
   1.  การตรวจสุขภาพโดยครู เปนการสังเกตสุขภาพนักเรียนอยางงายโดยดูจาก
ลักษณะอาการของโรคเบื้องตนที่แสดงใหเห็น เชน หนาแดง เปนไข ตัวรอน มีบาดแผล เปนตน 
พรอมทั้งใหการแกไขเบ้ืองตนโดยไมจําเปนตองวินิจฉัยโรคอยางแพทย การตรวจสุขภาพของ
นักเรียนโดยครูทําได 3 ระยะ 
    1.1  การสังเกตในตอนเชากอนเขาเรียน เริ่มตนตั้งแตนักเรียนมาถึงโรงเรียนทํา
ความเคารพ จนถึงเวลานักเรียนยืนเขาแถวเคารพธงชาติจนเดินเขาหองเรียน ซึ่งเปนการสังเกตที่ไม
มีพิธีหรือรูปแบบที่แนนอนและใหคําแนะนํา เชน ความสะอาดและความเรียบรอยของเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย ความสะอาดของมือ เทา ผิวหนัง ฟน ศีรษะ ผม ตา ลําคอ อาการของโรคบางชนิดที่แสดง
ใหเห็น เชน ตาแดง น้ํามูกไหล มีบาดแผล 
    1.2  การสังเกตอาการผิดปกติในชั้นเรียน เปนการสังเกตที่ตองอาศัยความเอา
ใจใสและเปนคนชางสังเกตของครูประจําชั้น รวมทั้งการรับฟงการบอกเลาอาการผิดปกติจาก
นักเรียนและอาการบางอยางตองสังเกตเปนเวลานาน เชน อาการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและอุปนิสัย 
ผลการเรียน ลักษณะการพูด การเก็บตัว เปนตน 
    1.3  การตรวจเปนครั้งคราว หมายถึง การตรวจสัปดาหละครั้ง เดือนละคร้ัง 
หรือภาคเรียนละคร้ังตามความเหมาะสมของกจิกรรม ใชวิธีการดังกลาวขางตน แตเปนการตรวจที่
ตองใชความละเอียด ใชเวลาในการพิจารณาวิเคราะหมากขึ้น เชน การชั่งนํ้าหนัก การวัดสวนสูง 
การทดสอบสายตาและการไดยิน เปนตน สําหรับการตรวจเปนครั้งคราวนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเขารับการอบรมเปนผูนํานักเรียนฝายสงเสริมอนามัยจะมีบทบาทเขาชวยเหลอืครูไดมาก 
   2.  การเฝาระวังและติดตามทางโภชนาการ หมายถึง การเฝาดูโภชนาการของ
กลุมเปาหมายกลุมใดกลุมหน่ึง เปนระยะๆหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น ควรหาทางแกไขทันทีกอนที่
อาการจะรุนแรงถึงขั้นเจ็บปวยจนยากแกการรักษา วิธีวัดสวนสัดของรางกายเปนวิธีวัดที่ยอมรับ
โดยทั่วไปวาเหมาะสมกับงานเฝาระวังทางโภชนาการ ซึ่งสวนสัดที่นิยมนํามาวัดไดแก น้ําหนัก และ
ความยาวหรือสวนสูง ขอควรคํานึงในการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงมี ดังนี้ 
    2.1  หม่ันตรวจสอบเครื่องมือใหเที่ยงตรงอยูเสมอ 
    2.2  ทุกครั้งที่ชั่งน้าํหนักนักเรียนตองนําสิ่งของในกระเปา ถอดรองเทา ถุงเทา 
เข็มขัด ฯลฯ ที่ไมจําเปนออก ไมควรวัดน้าํหนักเม่ือรับประทานอาหารอิ่มใหมๆ หรือปวดอุจาระหรือ
ปสสาวะ 
    2.3  ทุกครั้งกอนวดัสวนสูง นักเรียนตองถอดรองเทา ถุงเทา โบวหรือกิ๊บบน
ศีรษะออกกอนและวัดสวนสูงในทายืนตรง 
   3.  การทดสอบการไดยิน และการทดสอบสายตา  
   4.  การสรางภูมิปองกันโรค เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน นักเรียนไทยทุกคน
ควรไดรับวคัซีนพื้นฐานครบทุกชนิดตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โรคติดตอหลายชนิดปองกัน
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ไดโดยการสรางภูมิคุมกันโรค เชน โรคคอตีบ บาดทะยัก วัณโรค โปลิโอ ปองกันไดโดยการสราง
ภูมิคุมกันโรค เชน โรคคอตีบ บาดทะยัก วัณโรค โปลิโอ สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 100 % 
   5.  การสงเสริมโภชนาการ นักเรียนเปนผูที่อยูในวัยเจริญเติบโต มีการเรียนรูและ
เสริมสรางประสบการณ มีกิจกรรมตางๆมากขึ้น มีการออกกําลังกายและเลนกีฬา รางกายจึง
ตองการสารอาหารตางๆในปริมาณสูงใหเพียงพอกับความตองการของรางกายในสวนสัดที่เหมาะสม
เพ่ือชวยใหรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ และมีภาวะโภชนาการที่ดี อาหาร         
มีความสําคัญตอนักเรียน คือ ทําใหนักเรียนเจริญเติบโตสมบูรณ แข็งแรงทั้งรางกาย สมอง และ
จิตใจ ทําใหอวัยวะตางๆในรางกาย ทํางานไดตามปกติ ทําใหนักเรียนมีพลังและกําลังในการเดิน วิ่ง 
เลน และพรอมที่จะเรียน ทําใหสดชื่น แจมใส ราเริงและมีภูมิตานทานโรคภัยไขเจ็บ  
   6.  การใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหาสุขภาพจิต 
    6.1  หาสาเหตุของปญหา การรูสาเหตุของปญหาชวยใหแกไขเปนไปอยาง
ถูกตอง ในทางตรงกันขามการแกไขโดยไมรูสาเหตุอาจทําใหเปนการเพิ่มปญหาแกนักเรียน วิธี
แกปญหา อาจใชการสอบถามรายละเอียดของอาการ สัมภาษณรายละเอียดที่คาดวาจะเกี่ยวของกับ
อาการ และการตรวจรางกายหรืออาการเทาที่จะทําได 
    6.2  ชวยแกปญหาและแนะแนวทาง ครูควรสรางสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน 
ใหนักเรียนไดมีโอกาสระบายความทุกขในใจและควรเนนเรื่องและเหตุการณปจจุบันในการแกปญหา
โดยมุงแกที่ตัวนักเรียน และนักเรียนเปนผูเลือกวิธีการแกปญหาดวยตนเอง มีครูเปนผูใหขอมูลและ
แนะนํา 
    6.3  สงตอ ถาปญหามีความสลับซับซอนและรุนแรงเกินความสามารถ หรือ
ตองใชเวลาที่ยาวนาน ซึ่งผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจะสามารถชวยไดดีกวา ควรสงตอไปขอความ
ชวยเหลือ แตควรจะพูดกับนักเรียนใหเขาใจและถามความสมัครใจ อยาฝนใจนักเรียน 
    6.4  การฟนฟูสุขภาพจิต นักเรียนบางคนไดรับความกระทบกระเทือนใจอยาง
รุนแรง ครูอนามัยตองชวยดูแลฟนฟูสภาพจิตใจของนักเรียนโดยยึดหลักดังนี้ ไมซ้ําเติมรับฟงหรือรับ
ปรึกษาปญหา คอยใหกําลังใจและปลอบโยน ใหความรูในการดูแลและฟนฟูสภาพจิตใจแกผูใกลชิด
กับนักเรียน และตองชวยเหลือดานการเรียนสําหรับผูที่มีปญหาดานการเรียน 
    6.5  การใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆเชน กีฬา สันทนาการตางๆ ลูกเสือ -  
ยุวกาชาด เปนตน กิจกรรมเหลานี้มีสวนชวยใหนักเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น และยังชวยในดานการ
ปองกันและพัฒนาสุขภาพจิตใหดีขึ้น 
    6.6  การใหความรูและเปนที่ปรึกษาดานสุขภาพจิต ทั้งดานสงเสริม ปองกัน 
แกไขและฟนฟู โดยมีวิธีดังน้ี เปนผูใหการปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต และรวมกับฝายแนะแนวของ
โรงเรียนจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องสุขภาพจิต 
  การสรางความสัมพันธระหวางบาน ชุมชน และโรงเรียนเกี่ยวกับการบริการสุขอนามัย 
เปนกิจกรรมที่โรงเรียนจะตองตระหนักถึงความสําคัญ และถือเปนงานที่ตองดําเนินการเพื่อสงเสริม
ใหการบริหารงานอนามัยประสบความสําเร็จมีคุณคาตอนักเรียน  การบริการสุขอนามัยเปนงานหนึ่ง



 29 

ของงานบริการนักเรียนระหวางเรียน การศึกษาและสุขภาพเปรียบเสมือนเหรียญสองหนา งานการ 
ศึกษาและงานสุขอนามัยจะตองดําเนินคูกันไป จึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษยไดเต็มที่ 
นักวิชาการไดศึกษาความสัมพันธของสุขภาพกับการศึกษาพบวา สุขภาพกาย จิต และสังคมที่ดี 
ชวยใหเด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต มีการศึกษาเรียนรูดีกวา เพราะเด็กไมขาดการเรียน 
และในขณะเดียวกันกับความรูที่ไดรับจากการศึกษาในโรงเรียน หรือจากการอบรมสั่งสอน ชี้แนะ
การถายทอดวิถีชีวิต คานิยม วัฒนธรรมที่ไดรับจากทางบาน ชุมชนในสังคม จะชวยหลอหลอมใน
การดํารงชีวิต ความรูทางสุขอนามัยที่ถูกตอง ทัศนคติตอสุขอนามัย ทําใหเกิดพฤติกรรมสุขอนามัย
ที่ถูกตองเหมาะสม หรือพฤติกรรมสุขอนามัยที่ไมเหมาะสม ผลของพฤติกรรมสุขอนามัยอาจจะยังไม
ปรากฏในวัยเด็กแตอาจจะปรากฏอาการเจ็บปวยในวัยผูใหญ อันอาจเปนอุปสรรคสําคัญในชีวิตและ
การงาน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กรมอนามัย. 2542:  4-5) 
  การสรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนเปนภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินการ
เพ่ือ ใหเกิดความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน รวมทั้งโครงการบริการสุขอนามัย
โรงเรียนตามหลักการที่ (ทรัสตี สุขโต. 2547:  38-39; อางอิงจาก ทวิสิทธิ์ สิทธิกร. 2531:  368) 
เสนอไวดังนี้ 
   1. ความสัมพันธกับชุมชนควรดําเนินการแบบสองทางหรือกระบวนการคู คือ ทั้ง
โรงเรียนกับบานและชุมชนควรจะตองมีการแลกเปลี่ยนความชวยเหลือและรวมมือกันโดยมีทั้งการให
และการรับ 
   2. โรงเรียนควรเปนฝายเริ่มสรางความสัมพันธกับชุมชนกอน และควรจะถือวา
โรงเรียนมีหนาที่โดยตรงที่จําเปนตองสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
   3. สรางบรรยากาศความเปนกันเองระหวางบานและชมุชน 
   4. เห็นความสําคัญของบานและชุมชน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของชุมชน 
   5. เปดโอกาสใหชุมชนไดแสดงความคิดเห็น และโอกาสเขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน 
   6. มีการติดตอหรือประชาสัมพันธกับบานและชุมชนอยูเสมอ 
   7. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
สุขภาพในโรงเรียน 
   8. จัดและดําเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนใหสอดคลองกับงานโครงการ
สุขภาพของชุมชนในทองถิน่ที่โรงเรียนตัง้อยู 
   9. ศึกษาสถานการณของบานและชุมชนในดานตางๆอยูเสมอ เชน เศรษฐกิจ 
การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ขนมธรรมเนียมประเพณี และทศันคติตอโรงเรียน 
  2.1.1 การบรกิารดานสุขภาพ 
   กระทรวงสาธารณสุข (2542: 1-2) กลาวไววา การใหบริการสุขภาพในโรงเรียน 
เปนการจัดใหบริการความรู จัดบริการภูมิคุมกันโรค บริการตรวจรางกาย บริการตรวจชองปาก
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ประจําป รักษาฟน ใหคําปรึกษาแนะนําใหกําลังใจแกนักเรียนที่มีปญหาทางสังคม อารมณ 
สติปญญา และปญหาการใชยา มีหนวยสุขภาพมาใหการอบรมความรูแกครูและนักเรียนเพ่ือให
ความรูสอดคลองกับปญหาสุขภาพของนักเรียน 
   ประสิทธิ์  พรมตัน (2542: 45) กลาวไววา การใหบริการสุขภาพเปนกิจกรรมหนึ่ง
ของการปฏิบัติการดานสุขภาพในโรงเรียนซึ่งจัดกิจกรรม  การชั่งน้ําหนักและการวัดสวนสูงทุกเดือน
หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และทุกครั้งตองบันทึกไวในบัตรสุขภาพ การทดสอบสายตา 
ดําเนินการตรวจหรือทดสอบสายตานักเรียนอยางนอยปละ 1 คร้ัง ทันตสุขภาพ ดําเนินการรณรงค
ในรูปแบบตางๆ ทําการตรวจรักษาเบื้องตนหรือสงไปยังสถานทันตกรรม การทดสอบการไดยิน เม่ือ
เห็นอาการผิดปกตินําสงครูอนามัยทดสอบการไดยินและสงแพทยตอโสตแพทยเม่ือทราบผลผิดปกติ  
การปฐมพยาบาล เม่ือนักเรียนเจ็บปวยทําการปฐมพยาบาลหรือใหยาตามความจําเปน อาจนอนพัก
ถาอาการยังไมสามารถไปปฏิบัติกิจกรรมไดและสงตอแพทยเม่ือมีอาการหนัก การตรวจสุขภาพ
นักเรียน ครูประจําชั้นควรตรวจสุขภาพของนักเรียนสม่ําเสมอหากพบความผิดปกติในดานใด สงให
ครูอนามัยดําเนินการตรวจสอบและบันทึกในบัตรสุขภาพ หากเกินความสามารถของครูอนามัยให
จัดสงเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทยดําเนินการรักษาตอไป 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2546: 16 –22) กลาวไววา บริการดาน
สุขภาพ ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดบริการใหเด็กโดยมีการตรวจ
สุขภาพจากเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหเด็กนั้นมีพัฒนาการสมวัยทั้งนํ้าหนักตาม
เกณฑ ความสูงตามเกณฑ และยังมีการพัฒนาผูเรียนใหเจริญเติบโตทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา การใหภูมิคุมกันโรค การบันทึกสุขภาพ การปองกันอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาล และการสงเสริมสุขภาพจิต 
   จากแนวคิดของนักวิชาการ สรุปไดวา งานดานสุขภาพเปนงานหนึ่งของการบริการ
ของโรงเรียนซึ่งสถานศึกษาจัดใหแกนักเรียน เพ่ือเปนการปองกัน ขจัดความเจบ็ปวย สงเสริมใหเด็ก
มีสุขภาพดี ไมเจ็บปวยงาย ตลอดจนการบําบัดรักษาใหหาย การบริการสุขภาพที่สถานศึกษาควรจัด 
ไดแก  การวัดสายตา ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง การตรวจสุขภาพประจําป การบันทึกสุขภาพ การ
บริการดานทันตกรรม การทดสอบการไดยิน การใหวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรค การจัดใหมีหอง
พยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องตน การประกันอุบัติเหตุใหแกนักเรียน การคัดกรองนักเรียนที่มี
อาการผิดปกติ และการใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ 
  2.1.2 การบรกิารดานโภชนาการ 
   ความสําคัญของโภชนาการเปนที่ยอมรับกันทุกฝาย อาหารมีความสําคัญตอ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งทางตรงและทางออม อันตรายของการขาดอาหารมีผลตอพัฒนาการ
ดานรางกาย ระบบยอยอาหารและสุขภาพจิต เร่ืองของอาหารจึงเปนเร่ืองที่นักเรียนควรไดรับการ
เอาใจใสเปนอยางดี เพราะถาเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอไมวาระยะกอนคลอดหรือระยะ
เจริญเติบโต จะมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง การที่สมองเจริญเติบโตไมเต็มที่จะมีผลทําใหการ
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เพ่ิมพูนความสามารถทางสติปญญาเปนไปไดนอยดวย นักเรียนที่สมองเจริญเติบโตชาจะเรียนรูชา 
จดจําสิ่งตางๆไดนอยกวานักเรียนที่สมองเจริญเติบโตตามปกติ ถึงแมวาจะไดรับประสบการณหรือ
สิ่งเราเชนเดียวกันและมีเวลาเรียนรูเทาๆ กัน นอกจากนี้จะสังเกตไดวานักเรียนจะขาดความ
กระตือรือรน ไมอยากรูไมอยากเรียน ซึ่งเปนเหตุใหนักเรียนเรียนไมทันเพ่ือน เกิดความทอถอยและ
ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2543:  28) 
   มาตรฐานดานอาหารสะอาด และปลอดภัย เปนมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดขึ้นเพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกคนไดบริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัยตอสุขภาพ แต
จากการสุมสอบถามโรงเรียนทั่วประเทศจํานวน 2,243 โรงเรียน กรมอนามัย พบวา รอยละ 90.2 
ของโรงเรียนทั้งหมด ยังไมเคยไดรับการสํารวจรับรองมาตรฐานของ โรงอาหาร โรงครัว จาก
หนวยงานใด ดวยเหตุนี้กรมอนามัยจึงเห็นความจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงอาหาร 
โรงครัวของโรงเรียนใหไดมาตรฐานดานอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good Taste ) 
ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานที่สําคัญ 2 เร่ือง คือ ลักษณะทางกายภาพของโรงอาหาร โรงครัว สถานที่
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  และมาตรฐานดานความสะอาดของอาหารที่จําหนายในโรงเรียน 
มาตรฐานทุกขอถูกกําหนดขึ้นเพ่ือปกปองคุมครองสุขภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับประทานอาหารที่ 
สะอาด อรอย และปลอดภัย(2553. ออนไลน) 
   มาตรฐานดาน  “ อาหารสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน ”  ประกอบดวยมาตรฐาน       
“ อาหารสะอาด รสชาติอรอย ”  (Clean Food Good Taste)  ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนจํานวน  30 ขอ   
 
ตาราง 3 มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
 

เร่ือง 
 

มาตรฐาน 
 

เหตุผลความจําเปน 

ก .สถานที่
รับประทานอาหาร 
 

1. สะอาดเปนระเบียบ เ พ่ื อ ใหนั ก เ รี ยน มีบ ริ เ วณที่ รั บ 
ป ร ะท าน อ าห า ร เ ป น สั ด ส ว น 
ปองกันการปนเปอนจากฝุนละออง 
สัตวนํ าโรค  มีสภาพ  แวดลอม
เหมาะสมในการรับประทานอาหาร 

2. โตะ เกาอ้ี สะอาด แข็งแรง จัดเปน
ระเบียบ 
3. มีการระบายอากาศที่ด ี

ข. สถานที่เตรียม 
ปรุงอาหาร 

4. สะอาดเปนระเบียบ พ้ืนทําดวยวัสดุ
ถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี   

เพ่ือความสะดวกในการทําความ
สะอาดและปองกันการปนเปอน 

5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่น และ
ควันจากการทําอาหารไดดี เชน มี
ปลองระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศ
ที่ใชการไดดี 

เพ่ือปองกันกลิ่น ควันรบกวน ซึ่ง
ทําใหมีอาการไอ จาม ปนเปอนกับ
อาหารได 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 
เรื่อง 

 
มาตรฐาน 

 
เหตุผลความจําเปน 

ข. สถานที่เตรยีม 
ปรุงอาหาร (ตอ) 
 

6.ไมเตรียม และปรุงอาหารบนพื้น 
 

ปองกันฝุนละอองและการปนเปอน
จากพื้น ,รองเทา 

7.โตะเตรียม-ปรุงอาหาร และผนังบริเวณ
เตาไฟตองทําความสะอาดงาย (เชน 
สแตนเลส กระเบื้อง)   มีสภาพดี และพื้น
โตะตองสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม 

เพื่อความสะดวกในการทําความ
สะอาด และปองกันการปนเปอน
เนื่องจากการกระเด็นของน้ํา และสิ่ง
ปฏิกูลตาง ๆ 

ค.  อาหาร น้ํา 
น้ําแข็ง เครื่องดื่ม 
 
 

8. อาหาร และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิทตองมีเครื่องหมายของ อ.ย.ที่
แสดงเลขสารอาหารที่มีเลข 13  หลักที่
ถูกตอง 

แสดงว า ไ ด รั บ ก า รควบคุ ม จ าก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 

9. อาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไม
และอาหารแหงมีคุณภาพดี แยกเก็บเปน
สัดสวนไมปะปนกัน วางสูงจากพื้นอยาง
นอย 60 ซม.หรือเก็บในตูเย็น ถาเปนหอง
เย็นตองวางอาหารสูงจากพื้นอยางนอย 
30 ซม. สําหรับอาหารสด ลางใหสะอาด
กอนนํามาปรุง 

เพื่อควบคุมวัตถุดิบใหมีคุณภาพดีมี
การลางทําความสะอาดและจัดเก็บ
อยางถูกตองปองกันการปนเปอนและ
รักษาคุณภาพอาหารไดดี 

10. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเปนระเบียบ สูง
จากพื้นอยางนอย 30 ซม. 

เพื่อปองกันการปนเปอนจากการทํา
ความสะอาดพื้น  สะดวกในการทํา
ความสะอาด และไมใหเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวนําโรค 

 11. อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บใน
ภาชนะที่สะอาด มีการปกปด วางสูงจาก
พื้นอยางนอย 60 ซม. 

เพื่อปองกันการปนเปอน จากฝุน
ละอองและสัตวนําโรค  ในกรณีที่ปรุง
อาหารเสร็จแลวเก็บไวในภาชนะ  รอ
การตักใหบริการ 

 12.มีตูสําหรับปกปดอาหารที่ปรุงเสร็จ
แลว และดานหนาของตูตองเปนกระจก 

ในกรณีที่วางจําหนาย ควรมีตูกระจก
เพื่อปองกันละอองเสมหะจากผูซื้อ
และปองกันฝุนละอองรวมทั้งสัตวนํา
โรค และผูซื้อสามารถมองเห็นอาหาร
ได 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 
เรื่อง 

 
มาตรฐาน 

 
เหตุผลความจําเปน 

ค.  อาหาร น้ํา น้ําแข็ง 
เครื่องดื่ม(ตอ) 
 

13. น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําผลไม ตอง
สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด มี
กอกหรือทางเทรินน้ํา หรือ มีอุปกรณที่มี
ดามสําหรับตักโดยเฉพาะและวางสูงจาก
พื้นอยางนอย 60 ซม. 

เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําดื่ม เครื่องดื่ม
และปองกันการปนเปอนจากภาชนะ
อุปกรณ 

14.น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด ใสใน
ภาชนะที่สะอาด มีฝาปด มีอุปกรณที่มี
ดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ   วาง
สูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.และตองไมมี
สิ่งของอื่นแชรวมไว 

น้ําแข็งควรผลิตเองหรือ ผลิตจาก
โรงงาน ที่ไดมาตรฐาน และตองมีการ
ปองกันการปนเปอนจากมือ  อาหาร 
และภาชนะอุปกรณตางๆ 

ง.  ภาชนะอุปกรณ 

 

15. ภาชนะอุปกรณ เชน จาน ชาม  ชอน  
สอม  ฯลฯ  ตองทําดวยวัสดุที่ ไม เปน
อันตรายเชน สแตนเลส กระเบื้องเคลือบ
ขาว แกว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสี
ออน สังกะสีเคลือบขาว   สําหรับตะเกียบ
ตองเปนไมไมตกแตงสี หรือพลาสติกสี
ขาว 

ภาชนะพลาสติก หรอื ภาชนะที่มี
สีสัน  ลวดลาย  อาจมีสารเคมีที่เปน
อันตรายปนเปอนกับอาหารได 

 
16. ภาชนะใสน้ําสมสายชู น้ําปลา และ
น้ําจิ้ม ตองทําดวยแกว กระเบื้องเคลือบ
ขาว มีฝาปด และชอนตักทําดวยกระเบื้อง
เคลือบขาว หรือสแตนเลส  สําหรับ
เครื่องปรุงรสอื่นๆตองใสในภาชนะที่ทํา
ความสะอาดงาย มีฝาปดและสะอาด 

น้ําสมสายชู น้ําปลาและน้ําจิ้มตางๆ  
ตลอดจนเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวตางๆ  
มีฤทธิ์เปนกรดอาจกัดกรอนสารเคมี
จากภาชนะได 

 
17. ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการอยาง
นอย 2 ขั้นตอนโดย ขั้นที่ 1 ลางดวย
น้ํายาลางภาชนะ ขั้นที่ 2 ลางดวยน้ํา
สะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหลจาก
กอกโดยตรง และอุปกรณการลางตองสูง
จากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

เ พื่ อ ใ ห ภ า ชน ะ อุ ป ก รณ ส ะ อ า ด
ปราศจาก เศษอาหารและสารเคมีที่
ใชลางทําความสะอาดภาชนะ 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 

เร่ือง 
 

มาตรฐาน 
 

เหตุผลความจําเปน 

ง.  ภาชนะอุปกรณ
(ตอ) 
 

17. ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการ
อยางนอย 2 ขั้นตอนโดย ขั้นตอนที่ 1 
ลางดวยนํ้ายาลางภาชนะ และขั้นตอน
ที่ 2 ลางดวยนํ้าสะอาด อยางนอย 2 
ครั้ ง หรือลางดวยน้ําไหลจากกอก
โดยตรง และอุปกรณการลางตองสูง
จากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

เ พ่ือ ใหภาชนะ อุปกรณสะอาด
ปราศจาก เศษอาหารและสารเคมี
ที่ใชลางทําความสะอาดภาชนะ 

18. ใชอางลางภาชนะอุปกรณที่มีทอ
ระบายน้ําที่ใชการไดดี อยางนอย 2 
อาง 

เพ่ือความสะดวกในการลางภาชนะ 
การเปลี่ยนถายน้ําและการระบาย
น้ําเสีย 

19. จาน ชาม ถวย แกวนํ้า ถาดหลุม 
เก็บคว่ําในภาชนะโปรงสะอาดหรือ
ตะแกรง วางสูงจากพื้นอยางนอย 60  
ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่
สะอาด และมีการปกปด 

เพื่อใหภาชนะสะอาดและลดการ
เจริญเ พ่ิม จํานวนของเชื้ อ โ รค  
(ไม ให เช็ดภาชนะเพราะมักจะ
ปนเปอนจากผาที่เช็ดได ) 

20. ชอนสอม ตะเกียบวางตั้งเอาดาม 
ขึ้นในภาชนะโปรง สะอาดหรือวางเปน
ระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการ
ปกปด ตั้งสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

เพ่ือใหนักเรียนหยิบจับเฉพาะดาม 
ไมใหมีการปนเปอนบริเวณปลาย
ชอนที่ตักอาหาร 

21. เขียงตองมีสภาพดี มีเขียงแยกใช
ตามประเภทของอาหาร อยางนอย 3 
เขียง ไดแก เน้ือสัตวสด  เน้ือสัตวสุก 
และผักผลไม และมีฝาชีครอบเขียง   

เพื่อปองกันไมใหเขียงเปนแหลง
แพรเชื้อโรค โดยการปนเปอนจาก
อาหารประเภทตางๆ 

จ. การรวบรวมขยะ
และน้ําโสโครก 

22.  ใชถังขยะที่ไมรั่วซึม และมีฝาปด เพ่ือรวบรวมขยะ และสิ่งปฏกิูล 
ปองกันกลิ่นและสตัวนําโรค 

 23.  มีทอระบายน้ําที่มีสภาพดี ระบาย
น้ําจากหองครัวและที่ลางภาชนะลงสู
ทอระบายน้ําหรือแหลงบําบัดไดดี  
24. มีบอดักเศษอาหาร และดักไขมันที่
ใชการไดดี กอนระบายน้ําเสียทิ้ง 

เพ่ือระบายน้ําเสียจากหองครัว 
ไมใหมีน้ําขังเนาเสีย และระบบ
บําบัดน้ําเสียขั้นตนไมกอใหเกิด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 

เร่ือง 
 

มาตรฐาน 
 

เหตุผลความจําเปน 

ฉ. หองน้ํา หองสวม 25. หองน้ํา หองสวม (ในบริเวณโรง
อาหาร) ตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มี
น้ําใชเพียงพอ 

และเปนสิ่งทีน่ารังเกียจเพ่ือไมให
เปนแหลงแพรเชื้อโรค  

26. หองสวมแยกเปนสัดสวน  ประตู
ไมเปดสูบริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร ที่
ลางและเกบ็ภาชนะอุปกรณที่เก็บ
อาหาร  และตองมีอางลางมือที่ใชการ
ไดดีอยูในบริเวณหองสวม 

เพ่ือปองกันเชื้อโรคจากหองสวม  
แพรกระจายมาสูอาหาร และ
ภาชนะอุปกรณ และเพื่อให
นักเรียนและผูประกอบอาหารลาง
มือทันทีหลังจากใชหองสวม 

ช.  ผูปรุง  ผูเสิรฟ   27.  แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน เพ่ือใหผูสัมผัสอาหาร รักษาความ
สะอาดของรางกายและปองกันเสน
ผมรวงหลนปนเปอนในอาหาร 

28. ผูกผากันเปอนสีขาวหรือมีเครื่อง 
แบบ  ผูปรุงจะตองใสหมวกหรือเน็ท
คลุมผมดวย 
29.ต อ ง เ ป น ผู ที่ มี สุ ข ภ าพดี  ไ ม มี
โรคติดตอ ไมเปนโรคผิวหนัง สําหรับผู
ปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพใน
ปนั้นใหตรวจสอบได 

เพ่ือปองกันเชื้อโรคจากรางกาย
ขอ ง ผู สั ม ผั ส อ าห า ร แพ ร ไ ป สู
ผูบริโภค 

30. มีสุขนิสัยที่ดี เชน ตัดเล็บสั้น ไม
สูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงาน ไมใชมือ
หยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแลวโดยตรง 

เพ่ือปองกันผูสัมผัสอาหาร ไมให
นําเชื้อโรคไปปนเปอนกับอาหาร 

 
  2.1.3 การดําเนินงานอนามัยโรงเรียนวิทยปญญา (2552) กําหนดไว ดังน้ี 
  นโยบายการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน 
   1.  สงเสริมสุขภาพที่เอ้ือตอการพัฒนาสุขภาพนักเรียนและบุคลากร โดยการจัดการ
ควบคุม ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริม
สุขภาพกาย จิต และสังคม รวมถึงการปองกันโรคและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
   2.  เฝาระวังและแกปญหาสุขภาพ รณรงคใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการดูแล
สุขภาพที่ถูกตอง 
   3.  คุมครองผูบริโภคในโรงเรียน ใหบริโภคอาหารที่ มีคุณคาทางโภชนาการ 
ตลอดจนควบคุม ดูแลอาหารและเครื่องดื่มที่ไมปลอดภัย 
   4.  สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแกนักเรียน 
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   5.  สงเสริมสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยง มีระบบใหคําปรึกษา แนะแนวและ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและภาวะเสี่ยง 
   6.  พัฒนาระบบการเรียนรูโดยมีผูเรียนเปนสําคัญดวยการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการสงเสริมสุขภาพเพื่อใหนักเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง 
   7.  สงเสริมการมีสวนรวมกบัผูปกครองในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน  
  ขอบขายงานและหนาที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 

 1.  วางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับอนามัยโรงเรียน 
 2.  กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ 

   3.  จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน 
   4.  จัดทําฐานขอมูลรายละเอียดของนักเรียนดานสุขภาพ(น้ําหนัก สวนสูง) 
   5.  เชิญวิทยากรจากหนวยงานตางๆเกี่ยวกับอนามัยและการดูแลสุขภาพมาให
ความรูแกนักเรียน 
   6.  จัดหายาและเวชภัณฑเพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องตน และจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณในการปฐมพยาบาลใหพรอมใช 
   7.  ใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เม่ือไดรับอุบัติเหตุใหไดรับสิทธิ
ประโยชนตามโครงการประกันอุบัติเหตุ 
   8.  ควบคุมและตรวจสอบการกําจัดมูลฝอย การทําความสะอาดโรงอาหาร การ
บริการของแมครัว และความปลอดโปรงของสถานที่ 
  แผนปฏิบัติการดานอนามัยโรงเรียน  
   1.  ดูแลเอาใจใสนักเรียนดานสุขอนามัย ชั่งน้ําหนกั วัดสวนสูง และบันทึกขอมูลดาน
สุขภาพในระเบียนสะสมพรอมสังเกตพัฒนาการดานรางกายของนักเรียนเปนประจํา 
   2.  จัดบริการตรวจสายตา ทดสอบการไดยิน และตรวจสุขภาพฟน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
   3.  จัดใหมีหองพยาบาล ยาสามัญประจําบาน เครื่องมือและอุปกรณที่พรอมใชงาน  
   4.  เอาใจใสนักเรียนที่เจ็บปวย หากมีอาการที่รุนแรงจะตองสงตอคลินิคหรือ
โรงพยาบาลทันที  
   5.  สื่อสารใหผูปกครองทราบเกี่ยวกับอาการเจ็บไขไดปวยของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ   
   6.  จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน 
   7.  จัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 
   8.  จัดใหมีน้ําดื่มนํ้าใช นม และอาหารกลางวันแกนักเรียนอยางเพียงพอ  
   9.  จัดพื้นที่ของโรงอาหารใหสะอาด ระบายอากาศไดดี โตะและเกาอ้ีสําหรับ
รับประทานอาหารมีความแข็งแรง 
   10. กําหนดใหแมบาน แมครัว แตงกายเหมาะสม บริการอาหารดวยสุขนิสัยที่ด ี
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  สรุปงานบริการดานอนามัยโรงเรียน หมายถึง การจัดบริการเกี่ยวกับการดูแล
พฤติกรรมดานสุขภาพ การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การตรวจวัดสายตา การทดสอบการไดยิน การ
ตรวจสุขภาพฟน การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องตน การประกันอุบัติเหตุ การ
คัดกรองนักเรียนที่มีอาการผิดปกติ การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การจัดบริการดาน
โภชนาการเปนไปตามสุขอนามัยความสะอาดและปลอดภัย การตรวจสอบมาตรฐานดานลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สถานที่รับประทานอาหาร อาหาร น้ํา 
เครื่องดื่ม ผูปรุง ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  
 

 2.2 ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
  การจัดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียนตองคํานึงถึงนักเรียนเปน
สําคัญ เน่ืองจากโรงเรียนเปนสถานที่แรกที่นักเรียนออกจากบานไปเพื่อเรียนรูโลกภายนอก ดังน้ัน
อาคารและสถานที่ตองเหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียนตองจัดบรรยากาศใหปลอดภัยและอบอุน 
คลายกับบรรยากาศในบาน ซึ่งสิ่งสําคัญที่ควรจัดใหมีไดแกพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรม คือ อาคารเรียน 
หองเรียน สวนพฤกษศาสตร สนาม และสถานที่อ่ืนๆสําหรับบริการอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:  26) ไดแบงอาคาร
สถานที่ออกเปน 3 สวน และกลาวถึงความสําคัญไว ดังนี้ 
  2.2.1 การบรหิารงานอาคารสถานที่ 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 เห็นความสําคัญของอาคารสถานที่จึงระบุไวในมาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน
และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชนพิพิธภัณฑหอศิลป 
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา. 2544:  29) 
   กัณจนา จันทรโชติ (2546:  40-41) ไดกลาวถึงงานอาคารสถานที่ไววา เปนการ
พัฒนาการบริการในโรงเรียน ตองครอบคลุมในเรื่องโรงเรียนตองมีบริการอาหารกลางวันแกนักเรียน
อยางเพียงพอและทั่วถึง ตองเตรียมอาหารและใหบริการอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย 
มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนรับประทานอาหาร มีหองพยาบาลที่สะอาดและเพียงพอ 
มีบริการนาํนักเรียนที่ปวยหนักสงโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย มีระบบการขจัดแหลงเพาะพันธยุง
หรือเชื้อโรค มีการตรวจสุขภาพแกบุคลากรและนักเรียนเปนประจํามีหองสมุดใหบริการแกนักเรียน
ศึกษาคนควาอยางเพียงพอ มีบริการรถรับ-สงนักเรียน มีการจัดระบบการจราจรบริเวณจุดรับ-สง
นักเรียน มีการจัดแบงหองนํ้านักเรียนชาย-หญิง อยางเปนสัดสวน และมีสหกรณรานคาในโรงเรียน
เพ่ือบริการใหแกนักเรียน 
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   สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ (2534:  2) ไดกําหนดมาตรฐานของอาคารสถานที่
ไวดังนี้ 
    1.  หองเรียน หองปฏิบัติการควรมีขนาดมาตรฐานสากล มีอุปกรณเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนครบและทันสมัย ซึ่งจะกระตุนใหนักศึกษามีความอยากรูอยากเห็น และความเปนหอง
เฉพาะของแตละวิชา 
    2.  หองพักอาจารย ตองคํานงึถึงความสะดวกตอการทํางานของอาจารย ควร
เปนหองที่มีอุปกรณในการเตรียมการสอนครบ มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่พักผอนในเวลาวางเพื่อ
จะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยดวยกัน จะไดเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน 
    3.  หองพักนักศึกษา ตองเปนสถานที่ใหนักศึกษาไดพบปะพูดคุยกับเพ่ือนหรือ 
อาจมีกีฬาในรมรวมอยูดวยกันได 
    4.  หองนํ้า หองสวม มีความเหมาะสมกับจํานวนผูใช หองนํ้าชาย–หญิง ตอง
แยกออกจากกัน มีสุขภัณฑ เครื่องอํานวยความสะดวกพรอม เชน สบู กระดาษชําระ ฯลฯอากาศ
ถายเทไดดี 
    5.  หองสมุด มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักศึกษา ตองมีหนังสือที่จําเปน
สําหรับการศึกษาคนควา มีอากาศถายเทไดดี มีการฝกใหนักศึกษาใชหองสมุดเปนดวย 
    6.  หองเรียน ตองออกแบบใหถูกสุขลักษณะ ทางระบายอากาศตองมีการถายเท
ไดดี สําหรับบริเวณที่พักผอนหยอนใจ บริเวณรอบอาคารทั่วๆ ไป ควรมีพวกรมไม ตลอดทั้ง
ทางเดินที่ปลอดภัย ที่นั่งพักผอนนักศึกษาควรจัดไวเปนมุมๆ 
    7.  โรงอาหารตองออกแบบใหโปรง สะดวกสบายตอการทําความสะอาด มี
อากาศถายเทไดดี ไมมีสิ่งรบกวนและตองรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
   รวีวรรณ ชินตระกูล(2540: 102-106).กลาวถึง หลักการจัดอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนในแตละดานใหถูกสุขลักษณะไว ดังนี้ 
    1.  ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียน การตั้งโรงเรียนควรเลือกสถานที่ปลูกสรางโรงเรียน
ในที่ที่เหมาะสมกับความตองการของชุมชน ปลอดภัย สวยงาม และสามารถใชเนื้อที่ใหเปน
ประโยชนในการจัดกิจกรรมสันทนาการใหมากที่สุด ที่มีการสัญจรไปมาสะดวก ไมควรหางไกลจาก
ยานชุมชนเกินกวา 2 กิโลเมตร ควรจัดใหมีความปลอดภัยในทองถนนหลวง ไมควรเลือกปลูก
โรงเรียนในที่สูงหรือไหลเขา เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย โรงเรียนควรตั้งใหหางจากสถานที่ที่มี
เสียงรบกวน หรือเสียงรบกวนประจําจนเปนเหตุรําคาญ เชน โรงงานที่ใชเสียง หรือโรงงานที่ทําให
เกิดฝุนละออง ไดแก โรงงานโมหิน โรงงานซีเมนต เปนตน และควรตั้งใหหางจากแหลงนํ้า ที่ทิ้งขยะ
มูลฝอย และแหลงนํ้าโสโครก ไมนอยกวา 500 เมตร เพ่ือใหพนจากกลิ่น ฝุนละออง และแมลง
ตลอดจนสัตวที่อาจเปนพาหนะนําโรคและกอเหตุรําคาญ พ้ืนดินควรเปนดินรวนแหง ไมมีสิ่งที่ทําให
เกิดการสึกกรอนงาย สามารถสรางสวนครัว ทําสวนเกษตรไดเหมาะสม เพราะน้ําซึมไดงาย ไมเปน
โคลนในฤดูฝน ควรเปนที่ระดับสูงพอสมควรน้ําทวมไมถึง หรือสามารถสรางระบบระบายน้ําไดงายมี
น้ําใชเพียงพอ คุณภาพดี ควรมีตนไมใหญ เพ่ือชวยบังความรอนและแสงแดดในฤดูที่อากาศรอนจัด 
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หรือบังลมในที่ที่มีลมจัด มีแสงแดดสองถึงตลอดวัน มีหญาหรือพันธไมรักษาหนาดินใหชุมชื้นพอ 
สมควร และจะไดไมเปนฝุนฟุงในฤดูแลง และควรมีแผนจัดแบงบริเวณพื้นดินนอกอาคารใหนาดู 
ควรจัดเปนสนามเด็กเลน สนามกีฬา และสวนดอกไม ไมใบและไมยืนตนโดยพยายามอนุรักษ
ของเดิมที่มีอยูตามธรรมชาติใหมากที่สุด เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศที่นารื่นรมย เปนผลดีทั้งดาน
ความเปนระเบียบเรียบรอยและดานจิตใจ 
    2.  อาคารเรียนและอาคารประกอบ ควรสรางอาคารเรียน ใหมีขนาดพอเหมาะ
กับจํานวนนักเรียน ตองคํานึงถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เชน พายุ น้ําทวม อาคารไมควรหันไป
ทางทิศตะวันออกหรือตะวันตก ควรหันหนาไปในทางทิศที่จะไดรับลมดี แสงแดดและฝนไมรบกวน
มากนัก นอกจากหองเรียนแลว ทางโรงเรียนควรมีหองตางๆ ดังตอไปน้ี 
     2.1  หองประชุม ควรมีเน้ือที่ 1 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน เพ่ิมเนื้อที่ใช
สอยอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
     2.2  หองเรียนและเครื่องใชในหองเรียน หองเรียนควรมีขนาด 6x8 เมตร 
หรือ7x9 เมตร สวนสูงของหองเรียนจากพื้นถึงฝา ตองมีนอยกวา 350 เซนติเมตร การจัดหองควรให
แสงสวางเขาทางซาย และไมมีแสงเขารําคาญตาทางดานหนาหรือหลังชั้น หองเรียนควรจัดให
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีตะกราใสขยะทุกหอง แปรงลบกระดานควรทําดวยสักหลาด เวลาลบ
กระดานฝุนชอลกจะไดไมฟุงกระจายและควรรักษาใหสะอาด และมีไวประจํากระดานชอลก ควรทํา
ความสะอาดแปรงทุกวัน กระดานชอลกควรมีรางรองผงชอลกที่ขอบลางใหกวางพอ เพ่ือมิใหฝุนผง
ชอลกปลิวไปตกบนพื้นหอง 
     2.3  การระบายถายเทอากาศและแสงสวาง ถาการถายเทอากาศไมดีพอ
อากาศรอนอบอาวเด็กจะงวงนอน ควรจัดใหมีชองลมและประตูหนาตางใหเพียงพอ มีแสงสวาง
เพียงพอในการอานหนังสือไดสบายตา เน้ือที่ของประตูหนาตางควรเปน 1 ใน 4 ของพื้นที่หองเรียน 
ควรมีมานหนาตางบังแสงที่เกนิความพอดี ขนาดของชองหนาตางควรกวางไมนอยกวา 1 เมตรหรือ
สูงเทากับขอบบนของประตูขอบลางของหนาตางควรสูงจากพื้นไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ชอง
ประตูไมนอยกวา 1.10 เมตรและสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร บริเวณใกลหองเรียน ถาจะปลูกตนไม
ใหญ ควรปลูกใหหางจากอาคารเรียนไมนอยกวา 8 เมตร เพ่ือไมใหบังแสงสวางและขัดขวางการ
ระบายอากาศ 
     2.4  โรงอาหาร โรงอาหารนอกจากโตะและมานั่งแลว ควรจัดใหมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มนํ้าและใชอางน้ําพุหรือถังนํ้ากอก อางลางมือและลางภาชนะที่ใชในการรับประทานอาหาร 
ที่รองรับเศษอาหาร ขยะ อาหารที่แมคานํามาขายควรเปนอาหารที่ปราศจากอันตราย เชน อาหารใส
สี น้ําสมสายชูปลอม ควรควบคุมความสะอาดอยางใกลชิด ทั้งผูปรุงอาหารและผูเสริฟอาหาร เปนตน 
     2.5  โรงครัว โรงครัวไมควรตั้งอยูใกลอาคารเรียน ใกลสิ่งโสโครก พ้ืนหอง
ตองทึบทําดวยวัสดุที่งายตอการทําความสะอาด มีแสงสวางพอ การระบายอากาศดี เพราะโรงครวัมี
ความรอนและกลิ่นมาก คนปรุงอาหารจะตองอยูในโรงครัวหลายชั่วโมงในวันหนึ่ง เตาไฟไมควรวาง
พ้ืนราบ ควรตั้งสูงพอใหคนยืนปรุงอาหารได เหนือเตาไฟควรมีปลองไฟ เพ่ือดูดควันออกจากโรงครัว
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เพราะควันสวนหนึ่งมีกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนพิษ จัดทํารางระบายน้ําใหเศษอาหารไปจาก
โรงครัว มิฉะน้ันเศษอาหารจะบูดเนา สงกลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวันและเชื้อโรค มีถังใส
ขยะมูลฝอย เศษอาหารที่มีฝาปดมิดชิด ไมรั่ว และมีปริมาณเพยีงพอกับเศษอาหาร ทิ้งขยะมูลฝอย
วันตอวัน มีน้ําสะอาดสําหรับปรุงอาหารและลางภาชนะใหเพียงพอ 
     2.6  น้ําดื่มนํ้าใช โรงเรียนตองจัดน้ําสะอาดไวใหดื่ม และใชอยางเพียงพอ 
โดยอาจจะคํานวณโดยประมาณ คนละ 3-5 ลิตร ตอคนตอวัน คอยดูแลใหสะอาดอยูเสมอภาชนะที่
ใสน้ําไวบริโภคตองรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
     2.7  สวมและที่ปสสาวะ โรงเรียนจะตองสรางสวมใหถูกสุขลักษณะ และ
พอเหมาะกับจํานวนนักเรียน และแยกสวมนักเรียนชายนักเรียนหญิงไวหางจากกัน หรือคนละแหง 
ในโรงเรียนที่มีเด็กโตอาจสรางสวมไวในอาคารเรียนได ตองมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาความสะอาด
เปนประจําควรใชน้ําชําระภายในหองสวมและมีถงัใสขยะไวในหองสวม 
     2.8  การจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ํา และการดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ทั่วไป ขยะมูลฝอยสวนใหญจะเปนเศษกระดาษ เศษอาหาร สวนประกอบอยางอ่ืนมีนอย 
หองเรียนทุกหองควรมีตะกราสําหรับใสเศษกระดาษ และมูลฝอยแหง ซึ่งตองนําไปทิ้งในที่ทิ้งทุกวัน 
ที่ทิ้งควรเปนหลุม หรือเตากอ มีที่ใสเศษอาหารและมูลฝอยอ่ืนๆและมีใหเพียงพอ การนําขยะไปฝง
ขยะหนา 3 ฟุตตองกลบดินหนา 1 ฟุต ทุกครั้ง การกลบดินครั้งสุดทายตองใหสูงกวาพ้ืนดินประมาณ 
1 ฟุตทั้งน้ีเม่ือ ขยะยุบตัวลงจะไดไมเปนแองใหน้ําขัง ภาชนะใสขยะควรมีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกัน
กลิ่นแมลงวันและสัตวรบกวน 
     2.9  การระบายน้ํา ไดแก การระบายน้ําโสโครก รวมทั้งการระบายน้ําฝนที่
ขังอยูตามพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียน น้ําเหลานี้เม่ือขังอยูเปนเวลานานๆ ก็จะเกิดการเนาและสงกลิ่น
รบกวนและเปนแหลงเพาะพันธุยุง ควรทํารางระบายน้ําโดยใชวัสดถุาวร หรือขุดดินทําเปนทาง
ระบายน้ําและควรมีขนาดและความลาดใหพอกับปริมาณของน้ํา ถาหากวางแนวระบายน้ําไวหลายๆ
ทางจะดีกวาทําทางระบายน้ําทางเดียว น้ําโสโครกควรทําทางระบายน้ําลงสูถังหรือบอซึม ไมควร
ระบายไปลงแมน้ํา ลําคลอง 
   จากแนวคิดของนักวิชาการ สรุปไดวา การจัดอาคารสถานที่ใหถูกสุขลักษณะของ
โรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพราะจะชวยสงเสริมใหนักเรียน เรียน
อยางมีความสุข สงเสริมความมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางครูและนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูตลอดเวลา  
  2.2.2 การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
   การจัดการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมตางๆที่มีอยูในโรงเรียน โรงเรียน
ที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดี จะสงผลใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีไปดวย  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 13-14) ไดใหความหมายของสภาพ แวดลอมใน
โรงเรียน ดังนี้  
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    1.  สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่สวยงาม รมรื่นเปนระเบยีบและมีบรรยากาศดี 
    2.  สภาพแวดลอมในโรงเรียนปลอดภัย 
    3.  สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ มีวัสดุ อุปกรณเสริมสรางพัฒนาการและ
เสริมสรางการเรียนรูอยางหลากหลาย 
    4.  สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่มีสิ่งยั่วยุเพ่ือการเรียนรู 
    5.  สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่มีมลภาวะลดลง 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 142-143) เสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในบริเวณโรงเรียน วา ควรจะตองหม่ันดูแลรักษาความสะอาด และดูแลความเปน
ระเบียบเรียบรอย เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเพื่อเปนตัวอยางที่ดีสําหรับ
นักเรียนและชุมชนในเรื่องความสะอาด สิ่งที่ควรปฏิบัติในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม
ในบริเวณโรงเรียนไดแก 
    1.  จัดใหมีรั้วกั้นบริเวณโดยรอบโรงเรียน ถาเปนรั้วตนไมควรตัดแตงใหเปน
ระเบียบอยูเสมอ สิ่งของเครื่องใชในโรงเรียนจะตองจัดวางเขาที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
    2.  จัดทําสนามหญาบริเวณที่วางในโรงเรียนที่มิไดใชเปนถนนและทางเดินตัด
แตงตนหญาใหสวยงาม ปลูกไมดอก ไมประดับ ไมใหรมเงา เพ่ือใหบริเวณโรงเรียนรมร่ืน และทําให
อากาศในบริเวณโรงเรียนสะอาดสดชื่นขึ้น 
    3.  พ้ืนบริเวณโรงเรียนไมควรปลอยใหเฉอะแฉะ ถาเปนหลุมเปนบอตองปรับถม
ใหเรียบรอย 
    4.  จัดใหมีระบบระบายน้ําทิ้ง และน้ําฝนใหถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือปองกันมิใหน้ํา
ทวมขังในบริเวณโรงเรียน 
    5.  เครื่องมือเคร่ืองใชตางๆของโรงเรียน เชน จอบ มีด เสียม เม่ือใชแลวควรเก็บ
เขาที่ใหเรียบรอย ไมควรทิ้งไวโดยไมเปนที่เปนทาง 
    6.  มีการดูแลรักษาความสะอาดสนามหญา และบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดย
หม่ันปดกวาดเก็บเศษกระดาษ ใบไม เศษไม และเศษสิ่งของตางๆใสในถังขยะมูลฝอยเพื่อนําไป
กําจัดทุกวัน 
   วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542: 75-80) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนวา ควรมีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ 
    1.  บรรยากาศและสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 
โดยเลือกหรือดัดแปลงวัสดุที่ใชในการตกแตงหองเรียน การจัดหาวัสดุในทองถิ่น หรือวัสดุเหลือใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการจัดสภาพโตะเรียน เกาอ้ี การจัดชั้นหรือตูลอย แสดงผลงานนักเรียน   
    2. บรรยากาศและสภาพแวดลอมดานสมองกับความคิดสรางสรรค กิจกรรม ที่
จัดขึ้นเพื่อกระตุนใหนักเรียนคิด เชน คิดแกปญหา คิดหาเหตุผล คิดออกแบบ คิดสราง คิดคลอง คิด
ยืดหยุน คิดแปลกใหม คิดอยางมีวิจารญาณ และคิดจินตนาการ ครูตองใหการสนับสนุนอยาง
กวางขวาง ชวยขจัดอุปสรรค หรือขอจํากัดอยางไมทอถอย โดยใชเทคนิควิธีที่ไดกลาวมาขางตน 
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    3.  บรรยากาศและสภาพแวดลอมทางอารมณกับความคิดสรางสรรค ครูตอง
แสดงใหนักเรียนเห็นวา ครูสามารถเปนที่พ่ึงซึ่งไวใจได สนับสนุนเพ่ือใหนักเรียนมีความรูสึก
ปลอดภัยจากการไมเปนที่ยอมรับ การถูกวิจารณหรือหัวเราะเยาะ โดยจัดกิจกรรมตางๆใหนักเรยีน     
มีสวนรวมเนนการเรียนจากความสนใจของนักเรียน ใหนักเรียนเกิดความรวมมือกัน ไมมีการแขงขัน 
แตสนับสนุนซ่ึงกันและสนใจ 
   อรพันธุ ประสิทธิรัตน (2545:  27-59) ไดใหความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวา การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียนจะ
เปนส่ิงที่สนับสนุนทําใหผูเรียนมีความรูสึกที่อยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
ความสําคัญของสภาพแวดลอมการเรียนรูมีหลายประการไดแก 
    1.  สภาพแวดลอมการเรียนรูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน สภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสม เชน หองเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณและ  สื่อ
การเรียนการสอนครบถวน ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน ผูสอนก็มีความสุขในการสอน สิ่ง
ตางๆ เหลานี้ก็จะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความราบรื่น สะดวก
รวดเร็ว ตามแผนที่วางไว 
    2.  สภาพแวดลอมการเรียนรูสนับสนุนการเรียนรูหลายดาน เชน นกัเรียนเรียน
เกิดความประทับใจ เปนตัวกระตุนผูเรียนใหมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติ
ไปในทางที่ดีมีความพึงพอใจในการเรียนชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนก็ คือ ความรูสึกที่เกิดจากตัวนักเรียน ความรูสึกพึงพอใจ สนใจ อยาก
เรียนอยากรู ซึ่งจะเปนตัวการนําไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในที่สุด ดังน้ันถานักเรียนอยูใน
สภาพแวดลอมการเรียนรูที่สมบูรณ ทั้งทางดานกายภาพ จิตภาพ และทางดานสังคมภาพแลว จะ
ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูสึกดังกลาวได 
    3.  สภาพแวดลอมการเรียนรูชวยจัดประสบการณการเรียนรูที่พึงประสงคใหแก
นักเรียนประสบการณการเรียนรูขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ตามปกติแลวการรับรูและการเรียนรูของ
นักเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดปะทะสัมพันธกับสิ่งภายนอกที่มากระตุนประสาทสัมผัสของนักเรียน
การปะทะสัมพันธกับสิ่งตางๆ เปนการสรางประสบการณ ดังน้ันถาเราตองการใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณการเรียนรูที่ดีก็ตองจัดใหนักเรียนอยูในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ ดีกอนแลว 
สภาพแวดลอมตางๆ เหลานั้นจะเปนตัวกําหนดประสบการณของนักเรียนภายหลัง 
    4.  สภาพแวดลอมการเรียนรูที่ดี จะชวยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
จุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือมุงใหนักเรียนมีบุคลิกภาพดีมีการแสดง 
ออกทางกายวาจาและใจตามแบบอยางที่สังคมยอมรับกลาวคือมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เปน
เครื่องหมายของคนดี มีการประพฤติปฏิบัติสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางดี การที่จะหลอ
หลอมพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคนั้นตอง   
ใชเวลาและอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบกัน จึงจะสามารถกลอมเกลาผูเรียนไดสภาพแวดลอม
การเรียนรูถือวาเปนปจจัยหน่ึงที่จะชวยปรับหรือโนมนาวพฤติกรรมของนักเรียนโดยเฉพาะ
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สภาพแวดลอมการเรียนรูที่มีบรรยากาศที่อบอุนเปนมิตร มีความเปนประชาธิปไตย ยอมรับฟงความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันตัดสินปญหาดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้จะคอยๆ แทรกซึมเขาไปในความรูสึกนึก
คิดของนักเรียนสะสมทีละนอยจนในที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู
ตลอดจนคานิยมตางๆ ของนักเรียน 
    5.  สภาพแวดลอมการเรียนรูมีสวนชวยในการควบคุมชั้นเรียนใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัยสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนตัวกําหนดอาณาเขตของการเรียน ทําใหมีบรรยากาศที่
แตกตางไปจากกิจกรรมอื่น ยกตัวอยางเชน ลักษณะของสภาพแวดลอมในสถานเริงรมยนักเรียน 
เม่ืออยูในสภาพแวดลอมทางการเรียนที่จัดไวอยางเหมาะสม จะรูจักสํารวมอยูในระเบียบวินัยมาก
ขึ้นโดยเฉพาะถามีการจัดโตะ เกาอ้ีของนักเรียนอยางมีวัตถุประสงค จะชวยใหการควบคุมชั้นเรียนมี
ระบบระเบียบและงายสําหรับครูมากขึ้น 
    6.  สภาพแวดลอมการเรียนรูเปนแหลงทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพ 
แวดลอมการเรียนรูในปจจุบันเปนไปอยางกวางขวาง หลายแหลงเห็นความสําคัญของมุมวิชาการ 
ศูนยวิชาการ มุมสื่อการเรียนการสอน ทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนสามารถใชเปนแหลงคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติมไดตลอดเวลาที่ตองการ เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบยึดเด็กเปนศูนยกลางไดอยางดีนอกจากนี้แหลงทรัพยากรการเรียนจะชวย
พัฒนาความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนตลอดจนเปนการสรางนิสัยใหใฝเรียนใฝรูศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ไมยึดติดอยูเฉพาะความรูที่ไดจากผูสอน 
    7.  สภาพแวดลอมการเรียนรูเสริมสรางบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดลอม
การเรียนรูที่ดีจะทําใหบรรยากาศการเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด ในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่ง 
รบกวน จะชวยสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะศึกษา
หาความรูหรือทํากิจกรรมการเรียนตางๆ อยางตั้งใจและมีสมาธิยิ่งถาผูสอนและเพื่อนรวมชั้นซึ่ง   
จัดวาเปนสภาพแวดลอมการเรียนรูดานจิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุน เปนมิตร ก็จะยิ่งทําให
บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคมากยิ่งขึ้น 
    8.  สภาพแวดลอมการเรียนรูชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน
และนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน การจัดสถานที่ โตะ เกาอ้ี อุปกรณตางๆ ใหเปนการงายตอการ
เคลื่อนไหวโยกยาย ทําใหครูไปถึงตัวนักเรียนไดสะดวก ตําแหนงของครูไมจําเปนที่จะตองอยูหนา
ชั้นเสมอไปครูอาจนั่งอยูทามกลางนักเรียนเพ่ือใหคําปรึกษา แนะแนวทาง สภาพแวดลอมเชนน้ีชวย
ใหครูมีความใกลชิดกับนักเรียนมากขึ้น ทําใหไดรูจักอุปนิสัยตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนเปน
รายบุคคลไดดี สวนนักเรียนจะลดความกลัวและมีความกลามากขึ้น กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น 
มีเจตคติที่ดีตอครู 
    9.  สภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสมจะชวยลดความเมื่อยลา หรือความ
ออนเพลีย ทางดานสรีระของนักเรียนเชนการจัดโตะเกาอ้ีที่มีขนาดพอเหมาะกับรางกายของนักเรียน
ชวยใหการนั่งสบายสามารถนั่งไดนานๆ โดยไมปวดหลัง การใหแสงสวางในหองเรียนที่เหมาะสม 
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จะชวยใหนักเรียนคลายความเมื่อยลาของสายตา นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาดวย 
   จากแนวคิดนักวิชาการ สรุปไดวา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน เปนการ
ดําเนินการที่โรงเรียนควรปฏิบัติการใหเปนรูปธรรมเพ่ือใหเกิดความรมร่ืน ความสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย มีความสงบ สงเสริมใหเกิดมีการสรางสรรค สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสราง
การเรียนรูแกนักเรียน ประหยัด สะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย คุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด 
  2.2.3 การใหบริการความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 
   ผูบริหารโรงเรียนควรมีแนวในการดําเนินการบริหารความปลอดภัยที่สําคัญ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537: 139-140) ดังตอไปน้ี 
    1.  นโยบายการใหบริการความปลอดภัยของโรงเรียน ควรชัดเจนและเปนที่รูจัก
กันในโรงเรียน ผูปกครองและผูเกี่ยวของ โรงเรียนควรจัดพิมพขอมูลโรงเรียนใหชัดเจนและเผยแพร
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
    2.  กฎ ระเบียบดานความปลอดภัย ผูบริหารตองศึกษากฎ ระเบียบตางๆของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดบริการและดําเนินการ
เร่ืองความปลอดภัยใหครอบคลุมและถูกตอง เชน กฎหมายวาดวยเรื่องรถรับสงนักเรียนของ
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม และระเบียบวาดวยการพานักเรียนออกไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    3.  การดําเนินการ การวางแผนเพื่อนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการบริหาร เม่ือมี
วัตถุประสงคในการบริหารงานบริการดานความปลอดภัยชัดเจน มีนโยบายชัดแจง การที่จะ
ดําเนินการได ผูบริหารจะตองปฏิบัติตามนี้ 
     3.1  การวางแผนที่รอบคอบ ชัดเจนและครอบคลุมดานความปลอดภัยของ
นักเรียน 
     3.2  ความตอเนื่องในการตรวจสภาพแวดลอม วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ
ตางๆใหอยูในสภาพที่ดี 
     3.3  การใหการศึกษาแกนักเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
โครงการรักษาความปลอดภัย 
     3.4  จัดระบบขอมูลและการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้น 
     3.5  รณรงคและเชิญชวนใหผูเกี่ยวของรวมมือกันรักษาความปลอดภัย 
     3.6  กิจกรรมตางๆที่จัดภายในโรงเรียนควรสอดแทรกเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยเขาไปดวย 
     3.7  สรางเสริมเจตคติที่ดีตอการรักษาความปลอดภัยใหแกเด็ก 
     3.8  มีการประสานงานระหวางบุคลากร 
     3.9  มีการประเมินและติดตามผลการดําเนินการเปนระยะ 
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    4.  การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการที่ตองทําอยางตอเน่ืองตามเวลา
การดําเนินการเพ่ือดูวาการบริการดานความปลอดภัยน้ันบรรลุวัตถุประสงคหรือไม การติดตาม
ประเมินผลการบริการดานความปลอดภัยสามารถทําไดเปนระยะๆโดยสังเกต สอบถาม ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุ และตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เรียน 
   นภาพรรณ อูนากูล (2540:  22) ใหจุดมุงหมายของการบริการดานความปลอดภัยไว
วาเปนการบริการเพื่อตรวจหา ปองกัน และแกไขสถานการณใดๆก็ตามซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอ
มนุษยสําหรับในโรงเรียน โดยทั่วไปที่ใหบริการความปลอดภัยมีจุดมุงหมายสําคัญดังนี้ 
    1.  ตรวจสอบสิ่งตางๆสภาพแวดลอมที่อาจทําใหนักเรียนเกิดอุบัติเหตุและ
อันตรายอยูในสภาพและสถานการณปกติ 
    2.  ปองกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นตอนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
    3.  รักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน บุคลากรขณะที่อยูในสถานศึกษาขณะ
เดินทางไปกลับระหวางบานและโรงเรียน 
    4.  ใหความรูในการปองกันรักษาความปลอดภัยใหแกตนเองและผูอ่ืน 
    5.  ปลูกฝงนิสัยในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกทรัพยสินตนเอง และ
ผูอ่ืนใหเกิดเปนนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีในเร่ืองการดูแลรักษาความปลอดภัย 
    6.  สรางความมั่นใจและความสบายใจแกผูปกครอง ครูและผูมีสวนเกี่ยวของ  
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:112-114) กลาวถึง การ
สรางความปลอดภัยในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกนักเรียนมีกลวิธีในการดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
    1.  จัดสิ่งแวดลอมนอกหองเรียนใหสะอาด ปลอดภัยและถูกหลักสุขาภิบาลโดย
การปรับปรุงดูแลบริเวณโรงเรียน สนามเปนที่ราบ ไมใหมีน้ําขังตลอดเวลา ตึกอาคารเรียน ตลอดจน
อาคารตางๆในโรงเรียน ตองม่ันคงแข็งแรงโดยไดรับการซอมแซมอยูเสมอ สวนประกอบของอาคาร 
เชน บันได ระเบียงหอง ตองไดรับการดูแลรักษาความสะอาด ไมมีสิ่งของเกะกะซึ่งเปนสาเหตุของ
อุบัติเหตุ สระน้ํา โรงอาหาร โรงยิม หองประชุม รวมทั้งหองเรียนและกิจกรรมตางๆ ควรไดรับการ
ตรวจตรา ซอมแซม และหาทางปองกันอุบัติเหตุอยูเสมอ มีอุปกรณดับเพลิงในสภาพดีใชการได อยู
ในบริเวณที่หยิบใชสะดวกประจําอาคารตางๆ นอกจากนั้นโรงเรียนควรจัดแยกพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรม
ออกเปนสัดสวน เชน แบงเน้ือที่ไวสําหรับการจอดรถ เนื้อที่สําหรับจัดกิจกรรมกลางแจง และควรมี
เครื่องหมายจราจรที่จําเปนติดไวมองเห็นชัดเจน มีการกําหนดขอปฏิบัติ และจัดนักเรียนชวยเปน
เจาหนาที่หนาโรงเรียน ภายใตการควบคุมของครู  
    2.  วางแผนปองกัน ไดแก การจัดการปองกันตามสถานที่ตางๆที่นาจะกอให เกิด
อันตรายแกนักเรียน รวมทั้งเพ่ือเปนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับอุบัติภัย อันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการ
วางแผนปองกัน โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพและอาการที่ผิดปกติของนักเรียนเปนประจํา และหา
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สาเหตุของการเจ็บปวย จัดตั้งกฎเกณฑตลอดจนขอหาม เชน หามเขาไปในบริเวณที่กําลังมีการ
กอสรางอาคาร บริเวณสระน้ํา หรือขอบังคับ มิใหนักเรียนกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่นาจะทําใหเกิด
อุบัติภัยได เชน การวิ่งตามระเบียงหรือบันได ติดปายประกาศเกี่ยวกับคําเตือนตามสถานที่ตางๆที่
คิดวาคอนขางจะเปนอันตรายลอแหลมตอนักเรียน เชน สนาม บันได มุมอาคาร สายไฟ สถานที่
กอสราง 
    3.  จัดบริการความปลอดภัยโดยการดูแลความปลอดภัยในการเลน รวมทั้ง
ตรวจสอบความสึกหรอ และแกไขความชํารุดทรุดโทรมของสิ่งตางๆอันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได 
จัดหาอุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องใชการปองกัน และควบคุมอุบัติภัย หรืออันตรายตางๆที่เกิดขึ้นได 
เชน มีเครื่องดับเพลิงเตรียมพรอมอยูเสมอ รวมทั้งวางแผนปองกันไวลวงหนาดวย โดยไดศึกษาจาก
บันทึกประจําวันของครูเวรและสถิติอุบัติภัยของโรงเรียน ตรวจตรา สอดสองไมใหนักเรียนนําวัตถุ
หรือสิ่งของที่อาจเกิดภัยหรืออันตรายเขามาในโรงเรียน เชน อาวุธ ของมีคม เครื่องประดับหรือของ 
มีคา มีหองพยาบาลสําหรับบริการชวยเหลือ และใหการปฐมพยาบาลเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
การควบคุมการใชสารเคมี และการใชวัสดุอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณไฟฟา ของมีคม 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 26) กลาวถึงมาตรการปองกัน
ความปลอดภัยในสนามเด็กเลนไวดังนี้ 
    1.  รักษาความสะอาดโดยรอบ ใหปราศจากเศษวัสดุที่จะทําใหเกิดอันตราย เชน
เศษตะปู ไมเสียบลูกชิ้น เศษแกว 
    2.  ตัดหญาอยางสม่ําเสมอไมใหรกเพ่ือปองกันสัตวรายตางๆ 
    3.  หม่ันตรวจพื้นสนามหญาใหอยูในสภาพดีไมเปนหลุมเปนบอ 
    4.  หม่ันตรวจสอบอุปกรณเด็กเลน ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน หาก
พบวาชํารุดใหรีบดําเนินการแกไข หรือนําออกจากสนามโดยทันที 
    5.  มีการควบคุมการเลนเครื่องเลนแตละชนิดอยางถูกวิธี และกําหนดขอปฏิบัติ
ในการเลนของนักเรียน โดยเครื่องเลนบางประเภทสําหรับเด็กเล็ก ควรหามเด็กโตเขาไปเลน เครื่อง
เลนบางประเภทสําหรับเด็กโตควรหามเด็กเล็กเขาไปเลน เครื่องเลนบางประเภทที่เลนรวมกันได 
ควรกําหนดใหเด็กโตชวยเหลือเด็กเล็ก 
    6.  ใหความรูและแนวปฏิบัติแกนักเรียนในกรณีที่พบสิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจเปน
วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ 
   นิภารัตน รื่นสุข (2546: 47) กลาววา ความปลอดภัยในการจัดอาคารเรียนและ
สิ่งแวดลอมทางกายควรคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กใหมากที่สุด และเพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่
ครบถวนซ่ึงมีผลโดยตรงตอนักเรียน ทําใหบรกิารดานความปลอดภัยมีคุณคายิ่งขึ้น โรงเรียนตองจัด
สิ่งแวดลอมใหปลอดภัย  
   ฟลอริโอ ออลลีส และ สแตฟอรด (Florio, Alles; & Stafford. 1979: 71–72) ระบุ
ความมุงหมายของงานบริการดานความปลอดภัยในสถานศึกษาไวดังนี้ 
    1.  เพ่ือสงเสริมความรูความปลอดภัย 
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    2.  เพ่ือสงเสริมเจตคตติอการรกัษาความปลอดภัย 
    3.  ปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีในการรักษาความปลอดภัย 
    4.  เพ่ือใหเกิดคุณประโยชนตอบุคคล และสวนรวมในดานความปลอดภัย
เนื่องจากโรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียนตองใชเวลาประมาณหนึ่งในสามของวันประกอบกิจกรรม
ตางๆ และมักเกิดอุบัติเหตุแกนักเรียนบอยๆ บิดา มาดา และผูปกครองมอบหมายภาระหนาที่ใน
การใหการศึกษาอบรม และการดูแลนักเรียนแทนตนชั่วคราว จึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบใน
การดูแลและจัดการตางๆ ใหเกิดสวัสดิภาพสูงสุดแกเด็กของตน 
  2.2.4 การดําเนินงานอาคารสถานที่และสิง่แวดลอมโรงเรียนวทิยปญญา (2552) 
กําหนดไว ดังน้ี 
  ขอบขายงานและหนาที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
   1.  วางแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับนโยบายโรงเรียน 
   2.  กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
   3.  ควบคุมดูแล บํารุงรักษา อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหสวยงามและปลอดภัย 
   4.  ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกทุกฝายในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรม
ตางๆของโรงเรียน 
   5. ดําเนินการจัดทํา จัดซ้ือจัดจาง เพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภค ตลอดจนตรวจ
ซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องเลน เครื่องใชใหพรอมใชงานอยางปลอดภัยตลอดเวลา 
   6.  ดําเนินการจัดทํา จัดซื้อจัดจางเพื่อพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ของโรงเรียน 
ตลอดจนดํารงรักษาสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมไว 
   7.  ประเมินผลการใชอาคารสถานที่และการดูแลสิ่งแวดลอม เพ่ือเก็บขอมูลสําหรับ
การวางแผนดําเนินงานอาคารสถานที่ของปตอไป 
  แผนปฏิบัติการดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
   1.  จัดอาคารสถานที่สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย สนามกลางแจงมีหลังคา
บังแดด 
   2.  จัดหองเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีแสงสวางอยางทั่วถึง มีชอง
ลมประตูหนาตางอยางเพียงพอ อากาศถายเทไดดี มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย  
   3.  จัดหองประกอบการเรียนมีความสะดวก มีเครื่องมือเครื่องใช สื่อการเรียนการ
สอน และบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีเปนไปตามลักษณะของหองประกอบนั้นๆ   
   4.  พัฒนาแหลงการเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน บริเวณโดยรอบ ปลูกตนไมใหความ
รมรื่น ตกแตงอยางเปนระเบียบ ใหนักเรยีนไดใชประโยชนในการเรียนรูนอกหองเรียนและพักผอน 
   5.  ดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน จัดครูเวรทั้งเชาและเย็น ดูแลรับสงนักเรียน 
และเฝาระวังไมใหบุคคลภายนอกเขามาบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน 
   6.  รณรงคใหเปนพ้ืนที่ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขตางๆ  
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   7.  ดูแลเครื่องเลน เครื่องใช วัสดุอุปกรณ ใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา และ
จัดเก็บรักษาไวเปนที่เปนทาง 
   8.  ดูแลหองน้ํา หองสวมใหน้ําใชอยางเพียงพอ มีเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด
อยางสม่ําเสมอ 
   9.  ดูแลอาคารเรียนใหมีความปลอดภัย  
   10.ใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได จัดอบรม
ความรูดานการปองกันอุบัติเหตุ และบรรเทาสาธารณภัย 
  สรุปงานบริการดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดบริการดานอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองประกอบใหมีความปลอดภัย สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีรั้วรอบขอบชิด  
บรรยากาศรมรื่น มีสนามสําหรับวิ่งเลนและทํากิจกรรม มีหองน้ํา หองสวมที่สะอาด มีครูดูแลเด็ก -
นักเรียนในการเขาออกโรงเรียน มีมาตรการเฝาระวังบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอ มีการตรวจตรา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเลน เคร่ืองใชที่ชํารุด ปรับปรุงซอมแซมใหใชการไดอยางสม่ําเสมอ จัดวาง
สิ่งของใหเปนที่เปนทาง มีกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจดานความปลอดภัย และดูแลกวดขันให
นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 
 
 2.3 ดานยานพาหนะ 
  หลักเกณฑในการพิจารณาเลือกรถโรงเรียนและการโดยสารรถโรงเรียนที่ถูกตอง
(ออนไลน:2553) ผูปกครองที่เลือกใชบริการรถโรงเรียนตองพิจารณาจากนโยบายการใหบริการของ
โรงเรียนเกี่ยวกับประวัติการใหบริการ กระบวนการคัดเลือกพนักงาน และผูดูแลประจํารถ พนักงาน
ขับรถมีประสบการณในการขับและรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนา ผูดูแลมีความรูดานการปฐมพยาบาล
เบื้องตน สภาพรถสมบูรณทั้งภายนอกและภายในและมีอุปกรณนิรภัยที่จําเปนประจํารถ รวมทั้ง
ผูปกครองควรสอนทักษะในการโดยสารรถโรงเรียนที่ถูกตองแกนักเรียน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นกับบุตรหลาน ปจจุบันรถโรงเรียนเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ผูปกครองนิยมใชบริการ เพ่ือแบง
เบาภาระรับสงบุตรหลานและเพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได หลักเกณฑการพิจารณา
เลือกใชบริการรถโรงเรียนดังนี้  
   1. นโยบายการใหบริการของโรงเรียน โดยดูจากประวัติการใหบริการ เชน การ
ประสบอุบัติเหตุ กระบวนการคัดเลือก พนักงานขับรถ และผูดูแลประจํารถที่เขมงวดและมีมาตรฐาน 
รวมถึงการจัดอบรมความรูดานวินัยจราจร  
   2.  การชวยเหลือแกผูประสบเหตุในเบื้องตน ผูใหบริการควรเลือกใชบริการรถ
โรงเรียนที่ทางโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบโดยตรง มีการทําสัญญาอยางถูกตองระหวางโรงเรียนและ
บริษัทที่ใหบริการ รวมถึงการทําประกันชีวิตใหแกผูโดยสารและบุคคลที่สามดวย  
   3.  พนักงานขับรถ มีความประพฤติดี พูดจาสุภาพ มีประสบการณในการขับรถไม
ต่ํากวา 3 ป ไมเคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง มีความรูดานวินัยจราจร และการแกไขปญหา 
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กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยางถูกวิธี มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งผานการอบรม
หลักสูตรพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามหลักเกณฑของกรมการขนสงทางบก กระทรวง
คมนาคม ผูดูแลประจํารถโรงเรียนตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป ผานการอบรมตามเกณฑที่กําหนด 
และมีความรูในดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือใหการชวยเหลือในกรณฉีุกเฉินไดอยางถูกวิธี  
   4.  สภาพรถจะตองอยูในสภาพที่ใชการไดดีทั้งภายนอกและภายใน ไมมีการ
ดัดแปลงสภาพรถ หรือนํามาใชผิดวัตถุประสงค ไมบรรทุกคนจนเกินน้ําหนัก มีอุปกรณนิรภัยที่
จําเปนตางๆ ประจํารถ เชน ถังดับเพลิงเคมี คอนทุบกระจก เครื่องมือปฐมพยาบาล มีเครื่องหมาย
หรือแผนปายคําวา “ รถโรงเรียน ” ติดไวที่ดานหนาและหลังรถในขนาดที่สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนในระยะไมต่ํากวา 50 เมตร    
   5.  การรอรับ-สง ควรรอรถในจุดที่จัดไวเทานั้น เชน ปายรถประจําทาง หรือจุดที่
อนุญาตใหจอดรถ การขึ้นรถโดยสาร ไมควรหยอกลอเลนกัน และเดินขึ้นรถอยางเปนระเบียบ อีกทั้ง
ไมแยงกันขึ้นรถเพราะอาจถูกเบียดจนตกรถได และหามใชโทรศัพทมือถือเปนอันขาดเพราะหาก
คนขับรถเบรกรถกะทันหัน อาจเสียหลักพลัดตกจากรถไดรับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได การโดยสาร 
ใหนั่งอยูกับที่ อยาหยอกลอเลนภายในรถ ไมสงเสียงดัง เพราะอาจรบกวนสมาธิของพนักงานขับรถ 
อีกทั้งไมยื่นศีรษะหรืออวัยวะใด ๆ ออกนอกตัวรถ เพราะอาจถูกรถที่แลนสวนทางมาเฉี่ยวชนไดรับ
บาดเจ็บ  
   6.  การลงจากรถ ใหรอรถจอดใหสนิทกอนแลวจึงลงจากรถ หากตองขามถนน
หลังจากลงจากรถแลว ควรหยุดมองถนนวามีรถแลนมาหรือไมหากไมมีรถแลนมาจึงจะขามถนนได
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางของบุตรหลาน พอแมผูปกครองควรพิจารณาหลักเกณฑดังกลาว 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการรถโรงเรียน หากใชบริการอยูแลว และพบขอบกพรองควร
รีบแจงใหทราบ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขโดยดวน รวมทั้งควรสอนทักษะในการโดยสารรถโรงเรยีนที่
ถูกตองแกเด็ก เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรหลานของเรา 
  ปทมา วรสันต (2541: 29) ไดกลาวถึงคําแนะนําในการใชรถโรงเรียนวา รถโรงเรียน
ไมไดใชเฉพาะการบริการรับสงนักเรียนไปและกลับจากโรงเรียนเทานั้น ในบางครั้งกรณีรถโรงเรียน
ใชในกิจกรรมอ่ืนดวย เชน การทัศนศึกษา การรับสงนักกีฬาโรงเรียนไปแขงขัน ครูมีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝงพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชรถโรงเรียนใหกับนักเรียนดังนี้  
   1.  นักเรียนตองรูจักปองกันตนเองจากอุบัติภัย โดยมีความรับผิดชอบตอการกระทํา
ของตนเอง เพ่ือความปลอดภัยในขณะที่นั่งรถ 
   2.  เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูขับรถ 
   3.  ขึ้นและลงรถดวยความระมัดระวัง ขามถนนโดยใชสะพานลอย หรือทางมาลาย   
ไมหยอกลอกันบริเวณริมถนนใหญ ขณะคอยรถโรงเรียนมารับ 
   4.  ขึ้นรถโรงเรียนใหเปนระเบียบ ไมผลัก หรือดัน หลังเพ่ือนขณะขึ้นหรือลงรถ 
   5.  เม่ือขึ้นรถแลวน่ังประจําที่ ไมลุกเดินไปมา 
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   6.  นักเรียนรูวิธีอพยพออกจากรถโรงเรียนเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถใชประตู
ฉุกเฉินใชเครื่องมือดับเพลิงภายในรถไดเม่ือเกิดกรณีจําเปน 
   7.  ในกรณีไปทัศนศึกษา ตองมีครูรับผิดชอบคอยควบคุม มีการขออนุญาต
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด (ผูบริหารโรงเรียน) กรณีไปทัศนศึกษาตางจังหวัด ไปคายพักแรม ตองขอ
อนุญาตตนสังกัดและมีครูควบคุมไปในอัตราสวน 1:20:30 ตามความเหมาะสม 
  จากแนวคิดของนักวิชาการ สรุปไดวา  รถรับสงนักเรียน เปนรถที่โรงเรียนมีไวเพ่ือ
ใหบริการกับนักเรียน ซึ่งตองไดรับการดูแลเอาใจใสในสภาพของรถ พนักงานขับคน เสนทาง
การจราจร รวมถึงดูแลเอาใจใสนักเรียนที่โดยสารรถรับสงตลอดเสนทางไปและกลับจากโรงเรียน 
เพ่ือใหผูปกครองมีความอบอุนใจที่ไดรับบริการที่ดี 
  2.3.1 หนาที่หลักของการใหบริการรถรับ-สงนักเรียน 
   โรงเรียนมีหนาที่ในการกํากบัดูแลจัดรถรบั-สงนักเรียน 
    1.  กํากับดูแลการจัดรถรับ-สงนักเรียนของผูดําเนินกิจการรถรับ-สงนักเรียน 
    2.  จัดใหมีระเบียบรถรับ-สงนักเรียน ทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถและ
พนักงานควบคุมนักเรียนตามแบบที่กําหนดให 
    3.  รายงานการใชรถรับ-สงนักเรียนตออธิการบดีกรมเจาสังกัดหรือหนวยงานที่
ควบคุมดูแลสําหรับในเขตกรุงเทพมหานครและรายงานตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
ควบคุมดูแลที่ตั้งอยูในพื้นที่สําหรับจังหวัดอ่ืน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามแบบที่กําหนดทายทะเบียนนี้ 
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใหรายงานใหทราบเปนการดวน 
   พรสุข หุนนิรันดร (2534: 119) กลาวถึง คนขับรถเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหบริการ
รถโรงเรียนมีความปลอดภัย ในสหรฐัอเมริกาไดมีกฎระเบียบขอบังคับที่เปนมาตรฐานขั้นต่ําในการ
คัดเลือกคนขับรถอยางเครงครัดโดยตองพิจารณาเกี่ยวกับอายุ ลักษณะนิสัย ความมั่นคงทางอารมณ 
สมรรถภาพทางรางกาย ความรูทักษะ และประสบการณในการขับรถ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
    1.  ตองมีอายุระหวาง 21 – 65 ป 
    2.  เชื่อถือได ชื่อสัตย มีศีลธรรม 
    3.  ไมดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลไมรับประทานยามาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนขณะขับรถ 
    4.  พูดจาสุภาพ 
    5.  มีอารมณม่ันคง 
    6.  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต ไมมีประวัติฝาฝนกฎจารจร และไมมีประวัติ
อุบัติเหตุอยางนอยเปนเวลา 3 ป กอนมาสมัครเปนคนขับรถ 
    7.  สมรรถภาพทางกาย รางกายตองแข็งแรงสมบูรณไมเปนโรคติดตอหรือโรค
อ่ืนใดที่เปนอุปสรรคตอการขับรถ 
    8.  ไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยเปนประจําทุกป 
    9.  สายตาตองไมสั้นเกินกวา 20/40 การมองเห็นและการรบัรูอยูในสภาพปกต ิ
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    10. การไดยินไมบกพรอง 
   นิภารัตน รื่นสุข (2546: 51) กลาวถึง ผูควบคุมนักเรียนมีหนาที่ดังนี้ 
    1.  ตองตรวจสอบจํานวนนักเรียนแตละเที่ยวใหถูกตองครบถวนตามจํานวน
รายชื่อนักเรียน พรอมทั้งทําบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใชบริการตามแบบที่กําหนดทายระเบียนนี้ 
    2.  ประจําอยูกับรถรับนักเรียนตลอดเวลา ที่รับ-สงนักเรียน เพ่ือควบคุมดูแลและ
ชวยเหลือนักเรียนใหเกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 
    3.  รายงานใหโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นให
โรงเรียนหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว 
    4.  ใหผูดําเนินกิจการรถรับ-สงนักเรียน จัดใหมีการประกันรถยนต โดยใหมี
ความคุมครองผูโดยสารและบุคคลที่ 3 
    5.  สีของรถรับ-สงนักเรียนเปนสีเหลืองคาดดํา ตามแบบของกรมการขนสงทาง
บกสําหรับรถโรงเรียนที่มีเปนอยางอ่ืน แตกตางจากตามที่กลาวตามวรรคหนึ่งกอนวันที่ระเบียบนี้จะ
ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป จนกวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 4 ป นับแตวันที่ระเบียบนี้บังคับใช 
    6.  เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการติดตอ ควรจัดใหมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถ
ติดตอกับโรงเรียนหรือผูปกครองขณะที่ใชรถรับ-สงนักเรียนไดจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการควบคุมดูแล การใชรถรับ-สงนักเรียนผูดําเนินการรถโรงเรียนจะตองดูและเอาใจใส และถือ
ปฏิบัติในเร่ืองความปลอดภัยตามกฎระเบียบอยางเครงครัด  
  2.3.2 สวัสดภิาพรถรับ–สงนักเรียน 
   จากสวัสดิภาพนักเรียนในระดับประถมศึกษา จะเห็นวาปญหาสําคัญอยางหนึ่ง คือ 
ปญหาอุบัติภัยในเด็กวัยเรียน จากสถิติสาธารณสุขโดยทั่วไปปรากฏวาในแตละปเด็กวัยเรียนตอง
เสียชีวิตดวยอุบัติภัยมากกวาสาเหตุอ่ืนๆรวมกัน อุบัติภัยที่มักพบบอยในเด็กวัยเรียน ไดแก การ
พลัดตก หกลม ถูกของมีคมบาด ถูกรถชน ไฟฟาช็อต เปนตน สําหรับสถานที่ที่เด็กวัยเรียนประสบ
อุบัติภัยก็มีทั้งที่บาน ที่โรงเรียนและในชุมชนหรือ สาธารณสถาน โดยเฉพาะที่โรงเรียนอุบัติภัยที่
เกิดขึ้นมักมีสาเหตุเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอทําใหขาดความยั้งคิด ขาดความระมัดระวัง 
รูเทาไมถึงการณ ตลอดทั้งการกระทําที่ไมปลอดภัยขาดความชํานาญมีทักษะไมเพียงพอ อันเนื่อง 
มาจากสภาพรางกายและจิตใจไมเหมาะกับการทํากิจกรรม ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดจากสภาพแวดลอม
ที่ไมปลอดภัยที่เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดอุบัติภัยไดงาย เผด็จ เปลงปลั่ง (2547:21)  
กลาววา อุบัติเหตุ หมายถึง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยไมมีใครคาดหมาย และมิไดมีการวางแผน
ลวงหนา จึงกอใหเกิดการบาดเจ็บ  พิการหรือเสียชีวิตและทรัพยสินไดรับความเสียหาย สิ่งที่จะทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุและสถานที่เกิดอุบัติเหตุลวนแลวแตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงายในทุกโอกาสและทุก
สถานที่ โดยถาเราไมเปนผูกระทําก็อาจมาจากการกระทําของคนอื่น ดังนั้นโรงเรียนตองกําหนด
นโยบายที่ตองขจัดและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดงาย ใหลดนอยลงมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ คือ การจัดการปองกัน จะตองใหเกิดผลครอบคลุมถึงการปองกันที่เกิดขึ้นแลวมิให
ลุกลามตอไป  
   นภาพรรณ อูนากูล (2540: บทคัดยอ) กลาววา ความตองการของผูปกครอง
เกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน โดยรวมมี 4 ดาน ดานอาคารเรียนและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ดานสนามเด็กเลน ดานรถโรงเรียน และดานสวัสดิศึกษา และดานที่ผูปกครองใหความสนใจในการ
บริการมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ สวัสดิภาพของรถโรงเรียน 
   สวัสดิภาพดานรถ-รับสงนักเรียน(นชนก เสริมบุญครอง 2550:25; อางอิงจากพัชรี 
สวนแกว. 2536:85) กลาววา ปจจุบันมีหลายครอบครัวที่มีปญหาเรื่องรับ-สงนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนปฐมวัยในโรงเรียน  ดังน้ันในกลุมผูปกครองจึงอาจรวมกลุมจัดเวรรับ-สงนักเรียนในเสนทาง
เดียวกัน ซึ่งจะเปนการประหยัดเวลาและใหความสะดวกแกผูปกครองที่มีปญหา นอกจากจะรับ-สง
นักเรียนแลวจะรวมไปถึงการบริการขนสงคนเจ็บหรือคนพิการในหมูผูปกครองกันเองก็ได การ
บริการรับ-สงนักเรียน รถตองอยูในสภาพปลอดภัยมีอุปกรณภายในรถเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
รถมีสภาพที่เหมาะสม เชน ที่นั่งเหมาะสมกับนักเรียน เข็มขัดนิรภัย ชะแลงขวาน เครื่องดับเพลงิ 
เปนตน พนักงานขับรถตองมีใบอนุญาตขับขี่ และไดรับการฝกอบรมจากการขนสงทางบก ตองมี
บุคลากรดูแลนักเรียนในรถอยางนอย 1 คน และตองไมปลอยใหนักเรียนอยูในรถตามลําพัง 
ยานพาหนะที่ใชรับ - สงนักเรียนจะตองไดรับอนุญาตและมีการตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพรถให
ดีเสมอ 
   การปองกันอุบัติเหตุจากการขนสงและการจราจร (สุวัฒน วิวัฒนชานนท. 2548: 
35-37; อางอิงจาก พนัส หันนาคินทร. 2529: 321-323) มีดังนี้  
    1  ความปลอดภัยจากการขนสง หมายถึง การรับสงนักเรียนโดยยานพาหนะ 
เชน รถยนต โดยเฉพาะรถยนตที่โรงเรียนจัดให จะตองจัดครูหรือเจาหนาที่ดูแลความประพฤติของ
นักเรียนตลอดเวลาที่อยูในรถ เชน หามยื่นอวัยวะออกนอกรถ หามยืนที่บันไดรถ การขึ้นหรือลงรถ
จะกระทําเมื่อรถจอดสนิท เปนตน  
    2  ความปลอดภัยจากการจราจร หมายถึง การปองกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นแก
นักเรียนที่เดิน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆโรงเรียน ในปจจุบันเราใชนักเรียนชั้นโตแตชุดลูกเสือหรือ
เนตรนารีไวชวยเหลือนักเรียนเล็ก เชน ใหสัญญาณรถหยุด และใหนักเรียนขามถนน นักเรียนเองก็
ตองเขาใจที่จะชวยตัวเองใหปลอดภัยจากอันตรายจากรถยนตหรือยานยนตชนิดอ่ืนอีกดวย มีไม
นอยที่อันตรายจากความคะนองหรือความประมาทของนักเรียน เปนหนาที่ที่ครูจะตองอบรมและ
ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวิธีการใชถนนใหถูกตามหลักการจราจรดวย 
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  2.3.3 การดําเนินงานยานพาหนะโรงเรียนวิทยปญญา (2552) กําหนดไว ดังน้ี 
ขอบขายงานและหนาที่รับผิดชอบของงานยานพาหนะ      

   1. วางแผนการดําเนินงานยานพาหนะ 
   2.  กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
   3.  กําหนดเสนทางรับสงและจัดรถบริการใหนักเรียนของโรงเรียน 
   4.  จัดพนักงานขับรถประจํารถและเจาหนาที่ประจํารถใหพรอมบริการ 
   5.  ดูแลซอมบํารุงใหรถยนตของโรงเรียนอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
   6.  จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนใหเปนระเบยีบ สะดวกและปลอดภัย 
   7.  จัดที่จอดรถผูมาติดตอกบัโรงเรียนไวอยางเปนระเบียบ 
   8.  ติดตอประสานงานหรือดําเนินการจัดการจราจรภายนอกในกรณีที่มีกิจกรรม
เฉพาะกิจ 
   9.  ควบคุมดูแลใหมีการใชรถโรงเรียนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบของกรมการ
ขนสงทางบก 
  แผนปฏิบัติการดานยานพาหนะ 
   1. ตรวจสอบรถใหอยูในสภาพดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
   2. เขมงวดใหคนขับรถโรงเรียนขับรถโดยไมประมาท 
   3. คนขับรถและเจาหนาที่ประจํารถโรงเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความ
ประพฤติดี พูดจาสุภาพ และรักษาวินัยการจราจร 
   4. คนขับรถและเจาหนาที่ประจํารถดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเปนอยางดี 
   5. รถรับ-สงนักเรียนออกเดินทางตามเวลาที่กําหนด และแจงปญหาหรือติดตอกับ
ผูปกครองเมื่อการเดินทางผิดกําหนดเวลา 
   6.  รถโรงเรียนทุกคันตองมีเครื่องมือสื่อสารสะดวกในการติดตอกับผูปกครอง 
   7.  เจาหนาที่ประจํารถจัดใหนักเรียนมีที่นั่งสะดวกสบาย มีจํานวนที่เหมาะสม   
   8.  คนขับรถใหความรวมมือในการรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง 
   9.  จัดทําปายบอกทางเพื่อใหผูปกครองสามารถเดินทางมาติดตอไดสะดวก 
   10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยในการสัญจรหนาโรงเรียนและภายในโรงเรียน 
  สรุปงานดานยานพาหนะ หมายถึง  การบริการรถรับ-สงนักเรียน รถอยูในสภาพดี 
คนขับรถขับโดยไมประมาท มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความประพฤติที่ดี สุภาพ และรักษาวินัย
จราจร ดูแลความปลอดภัยของนักเรยีนในการขึ้น-ลงรถ แจงปญหาหรือติดตอกับผูปกครองเม่ือเกิด
ปญหา มีเครื่องมือสื่อสารสะดวกในการติดตอกับผูปกครอง รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียน มีเจาหนาที่จัดใหนักเรียนมีที่นั่งสะดวก มีจํานวนท่ีเหมาะสม และ
สนใจตอความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนอยูในเขตชุมชนจึงมีการจัดระบบดูแลความปลอดภัย 
การสัญจรหนาโรงเรียนและภายในโรงเรียน 
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 2.4 ดานประชาสัมพันธ 
  คําวา “การประชาสัมพันธ” มาจากคําวา “ประชา” กับ “สัมพันธ” ซึ่งตรงกับภาษา 
อังกฤษวา “public relations” หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “PR” ตามคําศัพทหมายถึงการมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับประชาชน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การติดตอ 
สื่อสาร เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกัน หากขยายความหมายใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นจะ
หมายถึง  ความพยายามที่มีการวางแผนและเปนการกระทําที่ตอเน่ือง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ความคิดจิตใจของประชาชน กลุมเปาหมายโดยการกระทําสิ่งที่ดีมีคุณคาใหกับสังคม เพ่ือให
ประชาชนเหลานี้เกิดทัศนคติทีดีตอหนวยงานกิจกรรมและบริการ หรือสินคาของหนวยงานนี้ และ
เพ่ือที่จะไดรับการสนับสนุนและรวมมือที่ดีจากประชาชนเหลานี้ในระยะยาว 
  2.4.1 ความหมายของการประชาสัมพนัธ 
   ด.ร.เสรี วงษมณฑา (2540: 1) ใหความหมายการประชาสัมพันธวา เปนความ
พยายามที่มีการวางแผนในการที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนที่เกี่ยวของ โดย
กระทําสิ่งที่ดีที่มีคุณคากับสังคม เพ่ือใหสาธารณชนเหลานั้นมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน องคกร 
บริษัท หางราน หรือสมาคม ตลอดจนมีภาพพจนที่ดีเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ เหลานั้น เพ่ือให
หนวยงานไดรับการสนับสนุนและความรวมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวของในระยะยาวตอเนื่องกัน
ไปเรื่อยๆ  
   ปยนุช ธูปเทียนรัตน (2542: 11) กลาววา ความหมายของการประชาสัมพันธ คือ 
กระบวนการที่องคการหรือหนวยงานใด หนวยงานหนึ่งไดกระทําขึ้นอยางมีแบบแผนและตอเนื่อง 
เพ่ือใหเสริมสรางความเขาใจอันดี ธํารงไวเพ่ือทัศนคติที่ดีของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของกับองคการ 
ตลอดจนใหบุคคลที่เกี่ยวของเหลานั้นยอมรับในกระบวนการและนโยบายขององคการดวย โดยใช
การติดตอสัมพันธ 2 ทาง อันเปนประโยชนตอองคการหรือหนวยงานนั้นๆใหสามารถดําเนินงาน
ตางๆไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐาน 
   ความหมายของการประชาสัมพันธดังกลาวนี้พอสรุปความหมายได 4 ประเด็น คือ 
    1.  มีการวางแผน การประชาสัมพันธไมใชเปนการกระทําที่จะทําเม่ือมีงาน
เกิดขึ้นแลวจึงตองทําหรือกระทําการประชาสัมพันธเม่ือมีความตองการจากประชาชนกลุมเปาหมาย
หรือผูบังคับบัญชาสั่งใหทํา แตที่ถูกนั้นการประชาสัมพันธเปนการทํางานที่มีแผนเตรียมไวอยาง
รอบคอบตรงตามจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวอยางชัดเจน มีลําดับขั้นตอนในการทํางาน โดยประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ ที่ประสานและสอดคลองกันเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายนั้น 
    2.  เปนการทํางานที่ตอเน่ืองและหวังผลระยะยาว การประชาสัมพันธนั้นจะตอง
เปนการกระทําที่ตอเนื่องไมมีวันจบสิ้น ทั้งนี้เพราะประชาชนจําเปนตองไดรับขอมูลที่ถูกตองอยูอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง การขาดการรับรูเกี่ยวกับขาวสารและกิจกรรมนานๆ จะเปนสาเหตุของการ
เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและจะเปนบอเกิดของความรูสึกที่ไมดี ซึ่งยังผลตอปฏิกิริยาในทิศทาง
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ที่เปนผลเสียตอหนวยงานได นอกจากนี้แลวการประชาสัมพันธจะใหผลที่เห็นเปนรูปธรรมได จะตอง
ใชเวลาระยะหนึ่งทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะการประชาสัมพันธและกลวิธีในการประชาสัมพันธดวย 
    3.  มีอิทธิพลตอความคิดและทัศนคติ จุดมุงหมายของการประชาสัมพันธ คือ 
การโนมนาวจิตใจของประชาชนกลุมเปาหมายใหมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน กิจกรรมและการบริการ
หรือสินคาของหนวยงาน การที่จะมีทัศนคติที่ดีนั้นหมายถึงการมีความรูความเขาใจที่ถูกตองที่จะ
สงผลใหมีความรูสึกที่ดี และมีพฤติกรรมที่เปนการสนับสนุนหรือรวมมือ 
    4.  มีความสัมพันธกับประชาชน ถาหากไมมีความสัมพันธระหวางหนวยงานกับ
ประชาชนแลว ก็จะไมมีการประชาสัมพันธเกิดขึ้นได ความสัมพันธนี้จะเปนความเขาใจที่ถูกตองและ
มีคุณคาแกประชาชน และขณะเดียวกันหนวยงานก็ยินดีที่จะรับฟงความคิดเห็น และใหความสําคัญ
ตอปฏิกิริยาโตตอบของประชาชนดวย 
   ดังน้ัน การประชาสัมพันธ จึงเปนความสัมพันธระหวางหนวยงานกับกลุมชน เปน
การสื่อสารขององคกรกับประชาชน เพ่ือดํารงไวซึ่งทัศนคติที่ดี สรางสรรคความรูความเขาใจ ความ
เชื่อถือใหเกิดกับประชาชน  
   เสาวนีย เจริญรัตน (2549: 14) กลาวถึง การประชาสัมพันธของโรงเรียน หมายถึง 
กระบวนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ถูกตองรวมกันระหวางโรงเรียนกับบุคคลตางๆที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เปนการสรางความรู ความเขาใจระหวางสถาบันหรือ
หนวยงานกับประชาชน และเปนรูปแบบหนึ่งของการติดตอสื่อสาร อีกทั้งยังเปนกระบวนการสื่อสาร
ดําเนินงานระดับบริหารที่ทําหนาที่ในการประเมินทัศนคติของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   พรทิพย วรกิจโภคาทร (2547: 17) ใหความหมายของการประชาสัมพันธโรงเรียน
วา คือ การสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมบุคคลที่ทําหนาที่อยูในโรงเรียนกับชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยูหรือกับผูปกครองที่สงบุตรหลานเขามาศึกษา รวมทั้งองคกรหรือบุคคลภายนอกที่มีสวน
สัมพันธกับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนตองรับใชหรือใหบริการ ดําเนินงานอยางมีแบบแผนตอเน่ืองและเปน
กระบวนการไมตรีสัมพันธ 2 ทาง 
   จากแนวคิดนักวิชาการ สรุปไดวา การบริการดานการประชาสัมพันธของโรงเรียน 
เปนการสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ถูกตองระหวางโรงเรียนกับบุคคลตางๆที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือเกิดความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตางๆของ
โรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จ ตามความมุงหมายที่โรงเรียนไดกําหนดไว ซึ่งมีการดําเนินอยางมีแบบ
แผน และเปนกระบวนการสื่อสารทั้ง 2 ทาง 
  2.4.2 หลักของการประชาสัมพันธ 
   ตามหลักวิชาการประชาสัมพันธ หนวยงานหรือองคกร สถาบันตางๆพยายามอยาง
ยิ่งที่จะสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชนเปาหมายที่ตนเกี่ยวของอยู  รวมทั้ง
กลุมประชาชนทั่วไปดวย เพ่ือใหประชาชนมีความรู มีความรูสึกนึกคิดตอองคกรหรือสถาบัน  ไป
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ในทางที่ดี  ความพยายามนี้ยังรวมไปถึงการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ตางๆ ตอสาธารณชนหรือสังคมสวนรวม โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนเกิดภาพลักษณที่ดีงามตอ
องคการหรือสถาบัน   
   สุนันทา เลาหนันท (2544: 192) ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธที่ดีวา ทุกคนสามารถทําการประชาสัมพันธได แตถาจะใหไดผลดีตอง
ยึดถือหลักการดังตอไปน้ี 
    1.  ดําเนินการประชาสัมพันธบนพ้ืนฐานของความถูกตองทํานองคลองธรรม
ยุติธรรมไมเอาเปรียบกันและจริงใจดวยกันทุกฝายทั้งนายจาง ลูกจาง ประชาชน อยาโกหก
หลอกลวง หลอกลอ ปลอมปน ฉอฉล ฯลฯ 
    2.  ดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือความสมัครสมานสามัคคี ราบรื่น รักใครรวมมือ
รวมใจ ประสานสัมพันธกันของบุคลากรและมีประชาชนสวนใหญเปนเปาหมาย 
    3.  ประชาสัมพันธดวยความสุภาพ รสนิยมดี ไมหยาบคาย ไมยกตนขมทานหรือ
ทับถมผูอ่ืน หรือใหรายปายสีหรือดวยกลโกง 
    4.  ใชภาษาที่เขาใจงาย สื่อสารไดดี อยาใชสถิติหรือตัวเลขที่ละเอียด ควรใชแผน
ภาพหรือแผนภูมิประกอบการอธิบายใหเขาใจไดงาย นาสนใจ 
    5.  อยาประชาสัมพันธครั้งละหลายเรื่อง หลายแนวความคิด จะเกิดความสับสน 
ควรเสนอเรื่องเดียว ความคิดเดียวในแตละชวง แตละตอน แตละครั้ง 
    6.  เลือกขาวสารที่จะเผยแพรสงใหตรงกลุมชนเปาหมายเฉพาะกลุม เฉพาะระดับ
ที่ตองการ 
   ระพี  แกวเนตร (2546:  20) กลาวถึงหลักในการประชาสัมพันธโรงเรียน 3 ประการ 
คือ 
    1.  การบอกกลาว ชี้แจง เผยแพรขาวสาร เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่
แทจริงและถูกตองใหประชาชนไดรูถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน ผลงานและกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือจะไดเกิดความเขาใจ เลื่อมใส ศรัทธา มีความรูสึกที่ดีตอสถานศึกษา 
    2.  การติดตอสื่อสาร 2 ทาง เม่ือไดเผยแพรขาวสารแลว ควรมีการติดตามผล
เพ่ือจะไดรูวา เม่ือกลุมเปาหมายรับสารแลวมีทาทีความเขาใจวาอยางไร เกิดผลตามที่ตั้งใจไวหรือไม 
    3.  การสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดี การสรางความเขาใจอันดีเปนสิ่งสําคัญใน
การดําเนินงานประชาสัมพันธ เพราะจะทําใหเกดิความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน การสราง
ความเขาใจอันดีกระทําไดหลายรูปแบบ ทั้งการพบปะพุดคุยระหวางบุคคลและการใชสื่อตางๆ   
   วิรัช ลภิรัตนกุล (2546: 145-148) กลาวถึงหลักการประชาสัมพันธ มี 3 ประการ คือ 
    1.  การบอกกลาวเผยแพร ประกอบไปดวย การกําหนดจุดมุงหมาย และเนื้อหา 
ขาวสารกําหนดกลุมประชาชนเปาหมาย ใชสื่อที่เหมาะสมเพื่อใหขาวสารถึงกลุมประชาชนเปาหมาย 
จัดขาวใหมีลักษณะเปนกันเองกับกลุมผูรับใหอยูในสภาวะที่ผูรับจะรับรู เขาใจ จัดขาวสารและวิธีการ
บอกกลาวใหโนมนาวใจผูรับได 
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    2.  การปองกันและแกไขความเขาใจผิด ความเขาใจผิดโดยทั่วไปเกิดขึ้นในกลุม
ประชาชนสวนใหญ ไดแก ความเขาใจผิดในนโยบายขององคกร เขาใจผิดในความมุงหมาย
วิธีดําเนินการและผลงานขององคกร นอกจากนี้ยังมีความเขาใจผิดดานขอเท็จจริง ดานวิชาการ 
ความรู ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย ทําใหเกิดความไมเชื่อถือไมไววางใจ ไมเลื่อมใสศรัทธา หรือ
ไมใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนขององคกรที่จะตอง
สํารวจตรวจตราบทบาทและกระบวนการตางๆขององคกรวากลุมประชาชนที่เกี่ยวของ มีความรูสึก
หรือมีทัศนคติในรูปใดตอองคการบางและหาทางปองกันและแกไขอยางเรงดวน 
    3.  การสํารวจตรวจสอบกระแสประชามติ ประชามติ คือ ทาที ความรูสึกของ
ประชาชนที่มีตอนโยบาย วิธีการ ตลอดจนผลงานของสถาบัน ดังน้ันการประชาสัมพันธซึ่งเปรียบ 
เสมือนเปนกระจกเงาของสถาบัน จึงตองมีการสํารวจกระแสประชามติเปนหลักการสําคัญประกอบ
อยูดวย 
   จากแนวคิดนักวิชาการ สรุปวา หลักการประชาสัมพันธโรงเรียน ตองดําเนินงาน
อยางมีเปาหมาย รูและเขาใจในนโยบายของสถาบันที่ตนทํางานอยู มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่   
มีความสุภาพออนโยน การสื่อสารประชาสัมพันธเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่
ดี ยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ มีการประเมินผลกลับมาปรับปรุงการดําเนินการใหดีขึ้น
ตอไป 
  2.4.3 ความสําคัญของการประชาสัมพันธ 
   การประชาสัมพันธโรงเรียนเปนกระบวนการที่จะสรางสรรคความสัมพันธในการ
ดําเนินงานระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ เปนการกระทาํที่จะชวยใหไดรับทราบถึง
เร่ืองราว โครงการ และการดําเนินงานตางๆของโรงเรียน ดังน้ันจึงมีผูใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธโรงเรียนดังนี้ 
   เสาวนีย เจริญรัตน (2549: 21) กลาวถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ คือ 
การสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกันใหเกิดกับบุคคลทุกฝาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวย
ผลงานหรือโดยการรายงานผลการปฏิบัติงานดวยขอมูลที่ชัดเจน โนมนําใหเห็นผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของสถาบัน อันจะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจและการสนับสนุน
จากประชาชนกลุมเปาหมาย ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งของการประชาสัมพันธ 
   บุษบา สุธีธร (2545: 19) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธโรงเรียนวา 
โรงเรียนเปนเสมือนครอบครัวที่ 2 ของเด็กและเปนสวนหนึ่งของสังคม ตองติดตอกับประชาชนหลาย
กลุม ไดแก ผูปกครอง นักเรียน ครู หนวยงานอื่นๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน จึงตองอาศัยการ
ประชาสัมพันธเปนการสรางความรูความเขาใจอันดีระหวางกันและกัน 
   ศิริพร เสนาะโสตร (2540: 12) ไดใหความสําคัญของการประชาสัมพันธโรงเรียนวา
ในฐานะที่โรงเรียนเปนหนวยหนึ่งของสังคม ซึ่งตั้งอยูไดดวยความเชื่อถือและความรวมมือจาก



 58 

ประชาชน การประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับโรงเรียนในการที่จะกระตุนใหประชาชนหันมา
สนใจ และใหความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   จากแนวคิดนักวิชาการสรุปไดวา ความสําคัญของการประชาสัมพันธโรงเรียน คือ
การสรางความเขาที่ถูกตอง เปนการเผยแผการดําเนินงานของโรงเรียนดวยขอมูลที่ชัดเจน เพ่ือ
สรางความเชื่อม่ันและความรวมมือที่ดีกับโรงเรียน 
  2.4.4 วตัถุประสงคของการประชาสัมพนัธ 
   ศิริพร เสนาะโสตร (2540: 13) ไดกลาวถึงความจําเปนในการประชาสัมพันธ
โรงเรียนโดยวัตถุประสงคดังนี้ 
    1. เพ่ือใหเกิดมนุษยสัมพันธและสรางภาพพจนที่ดีของสถาบัน 
    2. เพ่ือความมีระบบ ระเบียบ ความซื่อสัตย และมีกิจกรรมอยางตอเน่ืองที่จะให
การศึกษากับประชาชนในชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเปาหมาย โครงการศึกษา ปญหาและสัมฤทธิ์ผล
ของโรงเรียน 
    3. เพ่ือคนหาแนวทางความคิดของประชาชนในชุมชนที่มีตอโรงเรียน และความ
ตองการของชุมชนที่จะใหโรงเรียนจัดการศึกษา 
    4. เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ
บุคคลในอาชีพตางๆ ในอันที่จะปรับปรุงและขยายกิจการงานของโรงเรียนใหกาวหนายิ่งขึ้น 
   ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2544: 50) กลาวถึงวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ
ดังนี้ 
    1.  เพ่ือสรางภาพพจนที่ดีใหกับองคการ 
    2.  เพ่ือสรางความนิยมชมชอบ เลื่อมใสศรัทธาจากประชน พนักงาน ฯลฯ 
    3.  เพ่ือปองกัน แกไขความเขาใจผิด คลาดเคลื่อน 
    4.  เพ่ือดําเนินการรักษาความสัมพันธ เชื่อมโยงกับกลุมตางๆไมใหเสื่อมคลาย
และตลอดเวลา 
    5.  เพ่ือที่จะกระตุนเพ่ิมพูนความสัมพันธ เพ่ิมขวัญกําลังใจในหมูประชาชน 
พนักงานหุนสวนที่เกี่ยวของทุกกลุมตลอดเวลา 
    6.  เพ่ือใหบริการดานสาธารณะประโยชน ผลประโยชนที่เปนธรรมแกสงัคม 
    7.  เพ่ือที่จะสรางความไววางใจ ความเชื่อถือจากประชาชน ยืนยันความมั่นคง
แกพนักงานและประชาชน 
  2.4.5 สื่อประชาสัมพันธ 
   การเลือกใชสื่อเปนกลยุทธของการวางแผนการประชาสัมพันธ เพ่ือที่จะใหเขาถึง
ประชาชนเปาหมาย เม่ือทราบวากลุมเปาหมายคือใคร  การหาวิธีการและการวางแผนการใชสื่อที่ดี 
มีเหมาะสมจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชสื่อ  สื่อในการประชาสัมพันธมีหลากหลายสื่อ 
บุคคล นับวาเปน สื่อ เรียกวา  สื่อบุคคล ในสังคมไทย สื่อบุคคลนับวามีความสําคัญตอการโนมนาว
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ทัศนคติของบุคคล ไปจนถึงขั้นการยอมรับความคิดใหม สื่อบุคคลที่สําคัญ คือ ผูนําความคิด ดังที่
ทราบกันดีอยูแลววา ผูนําความคิดมีโอกาสของการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนและสังคมภายนอกมากกวา
ผูอ่ืน เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรูมาก เห็นมากและมีประสบการณยอมมีมากกวา จึงเปนโอกาสที่ผูนํา
ความคิดจะไดมีการถายทอดความคิดใหมพรอมๆกับถายทอด ทัศนคติของตัวเองตอเรื่องราวนั้น 
อันมีผลตอการเปลี่ยนแปลง และปฏิกิริยาสะทอนกลับของผูฟงอ่ืน นอกจากสื่อบุคคลยังมีสื่ออ่ืนๆอีก 
เชน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ผูวางแผนการประชาสัมพันธ
จะตองเขาใจกลไกการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมตามโอกาสและชวงเวลาที่จะเอ้ืออํานวย ทั้งนี้เพ่ือใหการ 
ดําเนินงานประชาสัมพันธมีประสิทธิผลมากที่สุด (2553. ออนไลน) 
   เพ็ญสิริ สมเสียง (2552: 34) กลาวถึง วัสดุอุปกรณ ที่ใชเปนสื่อในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ มีหลากหลาย เชน การพูดการเขียน โทรศัพท จดหมาย หนังสือเวียน สิ่งพิมพ วิทยุ
โทรทัศน การจัดประชุม รวมกลุมอภิปราย ขึ้นอยูกับผูประชาสัมพันธจะพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม
ในแตละสถานการณ และตองพัฒนาสื่อตางๆ ใหสามารถใชงานไดดีมีประสิทธิภาพ และในการใชสื่อ 
จะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของสื่อเปนสําคัญ ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความรูความเขาใจในหมู
ประชาชนแลว ยังมุงหมายใหเกิดความศรัทธา นิยมเลื่อมใสเรียกรองความสนับสนุน รวมมือรวมใจ
เปนอันดีจากประชาชน อันจะเปนผลใหเกิดประโยชนตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว 
   พรทิพย วรกิจโภคาทร (2542: 563) กลาวถึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ประชาสัมพันธประเภทสื่อคําพูดและสื่อสิ่งพิมพ ดังนี้ 
    1.  ประเภทสื่อคําพูด ไดแก การพูดจากับประชาชนและผูมาติดตอในแตละ
โอกาส เชน การพูดโทรศัพท การอบรม การบรรยาย การปาฐกถา การใหโอวาท การอภิปรายตางๆ 
การประชุมชี้แจง การพบปะเยี่ยมเยียน ลมปากเปนเครื่องมือที่เกาแกที่ทุนเวลา ประหยัด ไดผลและ
เหมาะสมกับหมูคนที่อานหนังสือไมออกหรือไมชอบอานหนังสือ 
    2.  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ แบงตามลักษณะงานประชาสัมพันธได 3 แบบดวยกัน 
     2.1  สื่อสัมพันธภายใน เปนหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ ที่ใชเปนสารสัมพันธ
ภายในหนวยงาน ประเภทหนวยงานสัมพันธ พนักงานเจาหนาที่สัมพันธ ใชถอยคําสํานวนแบบเปน
กันเองในหนวยงาน คนในหนวยงานดวยกันจึงจะอานในบางคอลัมนเขาใจ เปนสื่อที่เขาใจใน
หนวยงานและมักจะแจกใหเฉพาะเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เปนหนังสือวารสาร ในหนวยงาน 
     2.2  สื่อสัมพันธภายนอก เปนหนังสือวารสารสิ่งพิมพที่ใชเปนสื่อสัมพันธ
ระหวางหนวยงานกับบุคคลภายนอก ลักษณะและวิธีเขียนเปนทางการและระมัดระวัง ในการใช
ถอยคํา ภาษา สํานวน มากกวาประเภทสื่อสัมพันธภายใน การจัดทํารูปเลมประณีตและมีขนาด
มาตรฐานของหนังสือทั่วไป 
     2.3  สื่อสัมพันธแบบผสม บางหนวยงานจะดวยมีวัตถุประสงคในการ
ประหยัดหรือดวยเหตุผลใดก็ตาม ตองจัดทําวารสารใหมีลักษณะของสื่อสัมพันธไดทั้งภายในและ
ภายนอกผสมกันใชเพ่ือสื่อสารภายในและภายนอกในเวลาเดียวกัน 
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  2.4.6  วิธีการสรางความสมัพันธระหวางโรงเรยีนกับผูปกครอง 
   การสรางความเขาใจที่ดีในเรื่องตางๆระหวางครูกับผูปกครองนับวามีความสําคัญ 
เพราะจะเปนสวนทําใหผูปกครองไดทราบรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน อันจะสงผลให
การพัฒนาเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะทําใหครูสามารถเขาใจปญหาและความตองการ
ของนักเรียนอยางถูกตอง ดังนั้นโรงเรียนจะตองเรียนรูแนวทางการประชาสัมพันธกับผูปกครอง ดังนี้ 
    1.  จัดทําสื่อสิ่งพิมพ เชน จุลสาร จดหมายขาว แผนพับ แผนปลิว วารสาร 
เอกสารโรงเรียน ฯลฯ 
    2.  ประชุม/ปฐมนิเทศผูปกครอง จัดประชุมในวันเปดเรียน และประชุมเม่ือ
ตองการใหผูปกครอง รับทราบเรื่องราว หรือรวมกิจกรรมกับโรงเรียน 
    3.  การเยี่ยมบาน จะชวยใหครูรูจักนักเรียนและครอบครัวชัดเจนขึ้นขณะเยี่ยม
บาน ครูจะเห็นพฤติกรรมนักเรียน ไดพูดคุยกับผูปกครองอยางใกลชิด และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
ความรูกบัผูปกครอง 
    4.  สื่อมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน/หนังสือพิมพทองถิ่น/เสียงตามสาย) การใหความรู
แกผูปกครองโดยผานสื่อมวลชน ควรนําเสนอในรูปแบบของกิจกรรมที่ผูปกครอง เขาใจไดชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได 
    5.  สื่อทองถิ่น เปนการใหความรูแกผูปกครองโดยผานสื่อทองถิ่น เชน เสียงตาม
สาย หอกระจายขาว หรือใหความรูแกผูปกครอง โดยผานการละเลนพ้ืนบาน เชน หนังตะลุง ลิเก 
มโนราห ซึ่งเปนสื่อที่ผูปกครองสนใจ รับรูไดงาย ทาทายที่จะนําไปปฏิบัติ 
    6.  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใหความรูแกผูปกครอง โดยการสราง
โฮมเพจหรือเว็ปไซต 
    7.  การจัดปายนิเทศ การใหความรูแกผูปกครอง ดวยการจัดปายนิเทศ เปน
วิธีการที่นิยมใชมาก ทั้งนี้เพราะสามารถทําไดงาย ไมยุงยาก ผูปกครองมีโอกาสดูไดทั่วถึงกันทุกคน 
    8.  การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน จะชวยให
ผูปกครองมีความรูสึกที่ดีตอโรงเรียน เหมือนมีสวนเปนเจาของโรงเรียน เกิดความรักและปรารถนาดี
ตอโรงเรียน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกับกิจกรรม
ของโรงเรียน อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน 
     8.1 เปนกรรมการโรงเรียน 
     8.2 รวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของโรงเรียน เชน วันพอ วันแม ฯลฯ 

     8.3 รวมโครงการของโรงเรียน เชน โครงการผูปกครองอาสา ฯลฯ 
     8.4 ชวยเหลือครูในการจัดกิจกรรม เชน เตรียมสื่อ อุปกรณ สถานที่ ฯลฯ 
   พนิจดา วีระชาต ิ(2542:  55) ไดกลาวถึง วิธีการที่โรงเรียนจะสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น สามารถดําเนินการได ดังนี้ 
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    1.  จัดใหมีการปฐมนิเทศผูปกครองของนักเรียนในวันเปดภาคเรียน โดยชี้แจงถึง
วัตถุประสงคของการศึกษา และการดําเนินงานของโรงเรียน 
    2.  เชิญผูปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
    3.  เชิญผูปกครองมาแกไขปญหาบางอยางเกี่ยวกับตัวเด็ก 
    4.  ใหครูไปเย่ียมผูปกครองและนักเรียนที่บานเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
และมีความสนิทสนมกันมากขึ้น 
    5. ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 
    6. จัดตั้งสมาคมครูและผูปกครองขึ้น 
   สุภาวดี หาญเมธี (สานปฏิรูป. 2543: 39-42) ไดเสนอแนวทางการสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนและครอบครัวใหประสบความสําเร็จ คือ  
    1.  เรียนรูจากการวางแผนการทํางานรวมกัน การสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
ครอบครัวและโรงเรียนตองใชเวลาในการเรียนรูจากกันและกัน วางแผนการทํางานรวมกัน เพ่ือชวย
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
    2.  การสื่อสารขอมูลขาวสารและการเพิ่มเติมขอมูลใหแกกนัและกันตลอดเวลา
เปนสิ่งจําเปนตอการสรางความรวมมือที่ใกลชิดและปองกันการเกิดความเขาใจทีค่าดเคลื่อน การไม
ไววางใจกัน การสื่อสารขอมูลขาวสารนั้นครูอาจทําไดโดยการสงจดหมายเวียน การจัดทําคูมือตางๆ
เพ่ือชวยสื่อสาร รวมถึงการไปเยี่ยมบานนกัเรียนเพ่ือสงเสริมความเขาใจที่ดีระหวางกัน 
    3.  การปรับโครงสรางโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนบทบาททางครอบครัว โรงเรียน
จําเปนตองปรับปรุงโครงสรางระหวางโรงเรียนและครอบครัวหากพบวากฎระเบียบบางดานเปน
อุปสรรคตอการเขาถึงโรงเรียน การปรับโครงสรางเปนการปรับระบบภายในการทํางานใหเกิด
บรรยากาศที่เปนกันเอง อบอุน เชื้อเชิญใหพอแมผูปกครองมาเขารวมมากขึ้น และเปนการลด
ขั้นตอนปฏิบัติที่ไมจําเปนออกไป 
    4.  การประสานความแตกตางระหวางครอบครัวและโรงเรียน ควรมีแนวทางหรือ
มาตรการประสานและเชื่อมโยงความแตกตางระหวางครอบครัวและโรงเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจที่
แตกตางของบานและโรงเรียน วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ผูปกครองและครู การไมเขาใจในวิธีการที่
ตางกันสามารถกอปญหาได 
    5.  การหาแหลงสนับสนุนจากภายนอก การแสวงหาทรัพยากรที่เขามารวมมือ
เพ่ิมเติมเปนสิ่งจําเปน แหลงสนับสนุนนั้นอาจจะเปนบุคคล กลุมสังคมใดในชุมชน ทองถิ่นหรือ
ภายนอกก็ได เชน องคกรทองถิ่น องคกรธุรกิจ สถานพยาบาล วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ
หนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 
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  2.4.7 การดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนวิทยปญญา (2552) กําหนดไว ดังน้ี 
ขอบขายงานและหนาที่รับผิดชอบ 

   1.  วางแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
   2.  กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ 

   3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธ 
   4.  เก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผลงานของโรงเรียนและนักเรียน เพ่ือนําไป
เผยแพรแกผูปกครองและชุมชน 
   5. ใหบริการขอมูลการดานประชาสัมพันธแกผูปกครองตามความเหมาะสมของ
สถานศึกษา เชน จัดทําจดหมายขาว หนังสือ วารสาร ปายประชาสัมพันธ เปนตน 
   6.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการประชาสัมพันธ 
  แผนปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ  
   1.  จัดประชุมผูปกครองเพื่อทําความเขาใจในการดําเนินงานของโรงเรียน 
   2.  แจงขาวสาร เชน จัดทําวารสารสารสัมพันธของโรงเรียน สงจดหมายขาวให
ผูปกครองรับทราบ 
   3.  ติดปายประชาสัมพันธแสดงผลงานในการจัดกิจกรรมดานตางๆของนักเรียน 
   4.  ประชาสัมพันธใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน เชน กิจกรรมวัน
แม ทัศนศึกษา ฯลฯ 
   5.  สื่อสารกับผูปกครองผานสมุดจดการบาน สมุดรายงานเพื่อใหผูปกครองทราบ
ถึงการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียน 
   6.  กําชับบุคลากรมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง เปนที่อุนใจและไววางใจ  
   7.  จัดใหผูปกครองไดเปนวิทยากรแกนักเรียนในเร่ืองที่มีความชํานาญ 
   8.  เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในจัดงานปดภาคเรียนเพ่ือระดมทุนใชใน
กิจการของโรงเรียนและใหความชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาสและเด็กกําพรา 
   9.  จัดสื่อประชาสัมพันธของโรงเรียนมีความเหมาะสม สามารถสรางความเขาใจระ
หวาผูปกครองและโรงเรียน 
    10. เปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  
  สรุปงานดานประชาสัมพันธ หมายถึง  การบริการใหการสื่อสารระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียนเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงาน โดยการแจงเปนจดหมายขาว วารสารสัมพันธ ปาย
ประชาสัมพันธ สมุดรายงานผลการเรียน การประชุมและการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง การ
มีสวนรวมในการเปนวิทยากร การเขารวมกิจกรรมวันแม กิจกรรมทัศนศึกษา งานประจําป และการ
ระดมทุนชวยเหลือนักเรียนที่ดอยโอกาสและเด็กกําพรา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธที่ดีของบุคลากรใน
โรงเรียน  
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3. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
 3.1 ความหมายของการบริการ 
  คอตเลอร (Kotler. 2003: 428) ไดใหความหมายไววา การบริการหมายถึง กิจกรรม
หรือประโยชนเชิงนามธรรมซึ่งฝายหน่ึงไดเสนอเพื่อขายใหกับอีกฝายหนึ่งโดยผูรับบริการไมได
ครอบครองการบริการนั้นๆ อยางเปนรูปธรรม กระบวนการใหบริการอาจจะใหควบคูไปกับการ
จําหนายผลิตภัณฑหรือไมก็ได 
  ครสิเตียน กรอนรูส (Christian Gronroos. 1990: 27) กลาววาการบริการคือกิจกรรม
หรือชุดของกิจกรรมซึ่งอาจอยูในสภาพที่มีตัวตนหรือไมก็ตาม เกิดขึ้นขณะที่ผูบริการมีปฏิสัมพันธ
กับลูกคา หรือผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับระบบของการบริการ ซึ่งจัดเตรยีมไวเพ่ือแกปญหาหรือ
ความตองการของลูกคา 
  นิวัติ อัญญะมณี (2549:  20) การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการ ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคการ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
บุคคลอื่นและกอใหเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น ซึ่งการบริการที่ดีจะเปนการกระทําที่
สามารถสนองตอบความตองการของผูมารับบริการได 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ (2546: 431) กลาววา การบริการ(Services) เปนกิจกรรม 
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สามารถสนองความตองการใหแกลูกคาได ตัวอยางเชน โรงเรียน 
โรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนตร 
  สุทธิศรี มวงสวย (2550: 10) กลาววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ
ดําเนินงานใดๆที่บุคคลในฝายหนึ่งนําเสนอใหกับบุคคลอ่ืน โดยที่กิจกรรมหรือกระบวนการ
ดําเนินงานนั้นๆ ถูกเสนอในสิ่งที่สําคัญมองไมเห็นเปนตัวเปนตนไมสามารถจับตองได อาจเปนหรือ 
ไมเปนผลิตภัณฑก็ได เพ่ือใหไดรับประโยชนและความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  โบวี (กันยารัตน เศวตนันทิกุล. 2552:  20; อางอิงจาก Bovee. 1995: 300)  กลาววา 
การบริการ หมายถึง การปฏิบัติหรือการดําเนินการอันนํามาซึ่งผลประโยชนตอผูซื้อบริการ โดยการ
บริการสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากเครื่องจักรและจากบุคคล หรือทั้งจากเครื่องจักรและจากบุคคล
รวมกัน บริการสามารถเกิดขึ้นไดโดยตรงกับผูซื้อบริการ หรือเกิดขึ้นโดยออมตอผูซื้อบริการ  
  แม็ก เวบเบอร (ชนิดา แกวทรัพยศักดิ์. 2552: 17; อางอิงจาก Weber. 1966: 340) 
กลาววา การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุดคือ การใหบริการที่
ไมคํานึงถึงตัวบุคคล เปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณ ความชอบพอ สนใจเปนพิเศษ ทุกคน
ตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามเกณฑเม่ืออยูในสภาพที่เหมือนกัน 
  จากแนวคิดนักวิชาการ การบริการ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมหรือกระบวนการที่ไม
สามารถจับตองได ซึ่งอาจจะเปนหรือไมเปนผลิตภัณฑก็ได อันเปนผลประโยชนตอผูรับบริการที่
ไดรับความพึงพอใจสนองความตองการ 
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 3.2 หลักการบริการ 
  อัลเบรช (นิวัติ อัญญะมณี, 2549: 26; อางอิงจาก Albrecht 1987) หลักการในการ
บรรลุเปาหมายบริการ คือ การสรางความประทับใจแกลูกคาหรือผูใชบริการ คือ การบริการจัดการ   
เพ่ือใหปจจัยแหงสามเหลี่ยมแหงการบริการนี้มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน ทั้ง 3 ดาน คือ  
   1.  กลยุทธ (Strategy) คือแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ไดตกลงใจ กําหนดขึ้น 
เพ่ือตอบสนองการทําใหบรรลุเปาหมายในธุรกิจตามที่ไดกําหนดไว โดยใหมีความยืดหยุนตัวที่
เพียงพอ มีความแมนยําตรงเขาเปาไดดี กลยุทธดานบริการควรจะเปนกลยุทธที่อยูบนพื้นฐานของ
การตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางจริงจัง (Customer-driven Strategy)  
   2.  ระบบงาน (System) คือ ควรจะเปนระบบการทํางานที่เรียบรอย ไมซับซอน จัด
องคกรตามความจําเปนของแตละหนาที่ที่ตองบริการใหดีที่สุดมีความคลองตัวสูง (Customer 
Friendly System)  
   3.  พนักงาน (Staff) หมายถึง บรรดาพนักงานในทุกระดับความรับผิดชอบ ที่มีสวน
เก่ียวของกับการใหบริการ จะตองสรรหา พัฒนาและปรับพฤติกรรม ตลอดจนสไตสการทํางานใหมี
จิตสํานึกตอการใหบริการที่ดี (Service-Conscious) 
  ปราณี กีรติธร (2543: 25-28) กลาววา ความพึงพอใจในงานบริการหรือคุณภาพใน
การใหบริการ เปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ การบริการท่ี
ประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยหลักการเหลานี้ คือ  
   1.  ความเชื่อถือได ประกอบดวย ความสม่ําเสมอ ความพึ่งพาได 
   2.  การตอบสนอง ประกอบดวย ความเต็มใจที่จะใหบริการ ความพรอมที่จะบริการ
และการอุทิศเวลา มีการติดตออยางตอเนื่อง และปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 
   3.  ความสามารถ ประกอบดวย ความสามารถในการใหบริการ ความสามารถใน
การสื่อสาร และความสามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 
   4.  การเขาถึงบริการ ประกอบดัวย ผูใชบริการเขาหรือรับบริการไดอยางสะดวก 
ระเบียบขั้นตอนไมควรมากมายซับซอนเกินไป ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย เวลาที่ใหบริการเปน
เวลาสะดวกสําหรับผูใชบริการ และสถานที่ที่ใหบริการสะดวกตอการติดตอ 
   5.  ความสุภาพออนโยน ประกอบดวย การแสดงความสุภาพและบุคลิกภาพที่ดีตอ
ผูใชบริการ 
   6.  การสื่อสาร ประกอบดวย การสื่อสารชี้แจงขอบเขต และลักษณะของงานบริการ 
มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ 
   7.  ความซื่อสัตย คุณภาพของงานบริการ มีความเที่ยงตรง นาเชื่อถือ 
   8.  ความมั่นคง ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมือ อุปกรณ 
   9.  ความเขาใจ ประกอบดวย การเรียนรูผูใชบริการ การใหคําแนะนําและเอาใจใส
ผูใชบริการ การใหความสนใจตอผูใชบริการ 
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  10. การสรางสิ่งที่จับตองได ประกอบดวย การเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมสําหรับ
ใหบริการและการจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม สะอาด รวมทั้งบุคลิกภาพของพนักงานผูใหบริการ 
  มิลเลทท (นงลักษณ เอ่ียมโชติ. 2545: 12; อางอิงจาก Millet 1954:  25) กลาววา 
หลักหรือแนวทางการสรางความพอใจในการใหบริการ มีดังนี้  
   1)  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมใน
การบริหารงานของรัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะไดรับการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชน
จะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 
   2)  การใหบริการอยางทันเวลา (Tirneiy  Service) หมายถึง การบริการจะตองมอง
วาการใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานจะถือวาไมมีประสิทธิผล
เลย ถาไมมีการตรงตอเวลาซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจใหแกผูรับบริการ   
   3)  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ampie Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะ
ตองมีลักษณะ มีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right  quantity at 
the right geographical location) มิลเลทเห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา จะไมมี
ความหมายเลยถามีจํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไม
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ 
   4)  การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continous  Service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของ
หนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 
   5)  การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive  Service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรพัยากรเทาเดิม 
 3.3 ความสําคัญของการบริการ 
  สมิต สัชฌุกร (2542: 14-15) กลาวถึงความสําคัญของการบริการวา อาจพิจารณาได 2 
ดาน คือ   
   1.  บริการที่ดี จะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งตอตัวผูให 
บริการและหนวยงานที่ใหบริการ  ดังนี้ 
    1.1  มีความชื่นชมในตวัผูใหบริการ 
    1.2  มีความนิยมในหนวยงานที่ใหบริการ 
    1.3  มีความระลึกถึงและยนิดีมาขอรับบริการอีก 
    1.4  มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน 
    1.5  มีการบอกตอไปยังผูอ่ืนหรือแนะนําใหมาใชบริการเพิ่มขึ้น 
    1.6  มีความภักดีตอหนวยบริการที่ใหบริการ 
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    1.7  มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ดี 
   2.  บริการที่ไมดี จะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกไมชอบหรือไมพึงพอใจ ทั้งตอตัว
ผูใหบริการและหนวยงานที่ใหบริการ  ดังนี้ 
    2.1  มีความรังเกียจตัวผูใหบริการ 
    2.2  มีความเสื่อมศรัทธาในหนวยงานทีใ่หบริการ 
    2.3  มีความผิดหวังและไมมาใชบริการอีก 
    2.4  มีความรูสึกที่ไมดีตอการบริการของหนวยงานไปอีกนาน 
    2.5  มีการบอกตอไปยังผูอ่ืนหรือแนะนําไมใหผูอ่ืนมาใชบริการ 
    2.6  มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ไมดี 
  จันทรเพ็ญ หงษทอง (2545: 35-36) กลาววา การจัดบริการเปนงานที่สําคัญที่จะชวย 
สงเสริมใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีประสบการณนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การจัด
ดําเนินการที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน ไดแก บริการทางวิชาการ บริการดานสุขภาพ บริการ
ใหคําปรึกษา บริการทุนการศึกษา บริการหองสมุด บริการหองคอมพิวเตอร บริการหองปฏิบัติการ 
โดยคํานึงถึงความตองการที่แทจริง และไมใชเพียงแตใหเกิดความพึงพอใจเทานั้น ยังคงตองมุงที่
เอ้ืออํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด 
  อเนก สุวรรณบัณฑิต ; และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 172-173) กลาวไววา การจัด 
บริการที่สรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ มีความสําคัญตอการรักษาไวซึ่งผูรับบริการและทําให 
ผูรับบริการกลับมาใชบริการซ้ํา ดังน้ันความพึงพอใจของผูรับบริการจึงเปนตัวแปรสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพของการบริการ เน่ืองจากเปนเกณฑที่ชัดเจนและสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ํา
ของผูรับบริการ  
  ปฏิคม พงษประเสริฐ (2550: 34) กลาววา การใหบริการนักเรียนถือวาเปนงานสําคัญ
และควรใหความสนใจอยางมากเพราะเปนสวนที่จะชวยเสริมสรางประสบการณใหกับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณนอกเหนือจากการเรียนการสอน เชน การจัดบริการแกนักเรียนดาน
สงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผูเรียน 
  จากแนวคิดนักวิชาการ ความสําคัญของการบริการ คือ การรักษาไวซึ่งผูรับบริการ ซึ่ง
ในทางการศึกษา ไดแก ผูปกครองและนักเรียน โดยคํานึงถึงความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
ทําใหผูรับบริการพอใจในบริการที่ไดรับ และกลับมาใชบริการซ้ํา การบริการจัดการศึกษาเปนสวน
ชวยเสริมสรางประสบการณแกนักเรียน เพ่ือใหเปนบุคคลที่สมบูรณ มีพัฒนาการในดานตางๆ ทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม สามารถดํารงชีวิตขณะที่ศึกษาอยูไดอยางมีความสุข   
 3.4 ประโยชนของการบริการ 
  นุชนาฎเรขา สุขดา (2547: 27) กลาววา โรงเรียนเปนสมบัติของชุมชน เปนศูนยรวม
และเปนแหลงวิชาการ ตลอดจนเปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมประเพณีแกชุมชน มีวิทยากรครู 
อาจารย ที่ใหความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนจัดบริการใหแกชุมชนในดาน
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ตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ดังนั้นโรงเรียนจึง
มีสวนสําคัญในการใหความชวยเหลือและสงเสริมใหชุมชนโดยเฉพาะในชนบท มีความเขมแข็งได 
โดยการใหบริการการศึกษาที่สอดลองกับสภาพของชุมชนเพื่อใหบุคคลในชุมชนไดเกิดการเรียนรู 
และนําสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตที่ดีตอไป 
  ชาลินี สุทธิเดช (2551:  23-24) กลาวไววา การบริการของโรงเรียนมีประโยชน และมี
ความสําคัญตอชุมชนและประชาชน อันไดแก 
   1.  เปนขุมทรัพยทางปญญา และเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน รวมทั้งเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง ชุมชน
และสังคม 
   2.  เปนการกระจายแหลงบรกิารทางการศึกษา แหลงขาวสารขอมูลสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีใหมๆ ทางดานการศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกแกชุมชนไดอยางครอบคลุมทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
   3.  เปนการกระจายการบริหารการศึกษาใหเกิดความคลองตัว และมีความยืดหยุน
ในการบริหารการจัดการ และการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
   4.  เปนแหลงบริการชุมชน และเปนจุดนํารองของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   5.  เปนแหลงปลูกฝง สรางเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
   6.  เปนศูนยรวมของการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มพูน
รายไดใหแกประชาชน 
   7.  เปนศูนยกลางการประสานงาน เพ่ือระดมสรรพกําลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาและสนองตอบตอนโยบายของรัฐในการใหบริการดานการศึกษาตอ
ชุมชนและประชาชน 
  จากแนวคิดนักวิชาการ สรุปไดวา ประโยชนของการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ทําใหผูปกครองมีเจตคติในเชิงบวกกับการรับบริการของโรงเรียน สัมผัสไดถึงความรูสึกในการดูแล
เอาใจใสตอนักเรียน ทั้งในสภาพแวดลอมที่ความปลอดภัย สุขภาพกายที่สมบูรณ สุขภาพจิตที่
แจมใส  ความรัก ความเมตตา และสัมพันธภาพที่ดี เปนที่อุนใจ ไววางใจในการบริการ และพรอมที่
จะใหการสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่ไดจัดขึ้น 

 
4. ความพึงพอใจ 
 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542: 793) ไดใหความหมายไววา พึงพอใจ หมายถึง
รัก พอใจ ชอบใจ   

  สุวัฒนา ใบเจริญ (2540: 27) ไดกลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือ
เจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้นๆเม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจและสติปญญาเพื่อกระทําในสิ่งนั้นๆ 
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  เสรี วงษมณฑา (2542: 189) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกนิยมชมชอบ ใน 
ผลิตภัณฑใดมากกวาผลิตภัณฑตัวอ่ืนๆ แลวนําไปสูการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตัวนั้น 
  นิภารัตน รื่นสุข (2546: 52) ไดกลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกที่เกิดจาก
ทัศนคติ ความตองการที่เปนไปตามความคาดหวัง ถาตองการไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจ
นั้นจะเกิดขึ้น 
  กมลทิพย ทองกําแหง (2547:  55) ความพึงพอใจตอการใหบริการ หมายถึง ความพึง
พอใจที่ผูใชบริการไดรับหลังจากที่ไดรับบริการนั้น ซึ่งเกิดจากการบริการที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคลนั้น โดยบริการนั้นมีความรวดเร็ว ตอเนื่องและยุติธรรม 
  อัญชลี พัชรพิสุทธิ์ (2551:  32). ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางดาน 
บวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการใหแก
บุคคลนั้นได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคล ยอมมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับคานิยมและ
ประสบการณที่ไดรับ  
  จากแนวคิดของนักวิชาการ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีที่เกิดจากทัศนคติ 
ความตองการที่เปนไปตามความคาดหวัง ซึ่งจะเกิดขึ้นเม่ือความรูสึกนั้นสามารถตอบสนองความ
ตองการใหแกบุคคลได     
 
 4.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
  4.2.1 ทฤษฎีลาํดับความตองการ (Physiological Needs) ของมาสโลว 
  ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow's Hierarchy of Needs) (Maslow. 
1970: 69– 80)  เปนทฤษฎีดานความตองการที่มีชื่อเสียง สรุปไววามนุษยถูกกระตุนจากความ
ปรารถนาที่จะไดครอบครอง ความตองการเฉพาะอยาง ความตองการนี้เปนการตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับความตองการของบุคคลไววา บุคคลยอมมีความตองการอยูเสมอและไมสิ้นสุด ความ
ตองการใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอ่ืนจะเกิดขึ้นและไมมีวันจบสิ้น ความ
ตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืนๆ ตอไป สวนความตองการที่
ยังไมไดรับการตอบสนองจะเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของคนนั้น ความตองการของบุคคล เรียงลําดับ
ขั้นตามความสําคัญ  ลําดับความตองการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามลําดับขั้นตอไปน้ี  
   1.  ความตองการทางกายภาพ (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน 
ความตองการดังกลาวเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทําใหมีชีวิตอยูรอด ไดแก ความตองการปจจัยสี่ คือ 
อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย   
   2.  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการของ
มนุษยที่จะมีความมั่นคงและปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลาย เชน ตองการที่จะไดรับความคุมครอง
ใหพนจากอันตรายตางๆที่มีตอรางกาย เชน อุบัติเหตุ อาชญากรรม ภัยพิบัติตางๆ 



 69 

   3.  ความตองการดานความรักและการยอมรับ (love and belongingness needs) 
เปนความตองการสวนหนึ่งในสังคม เปนสมาชิกในสังคมที่ไดรับการยอมรับ การไดรับมิตรภาพและ
ความเห็นใจจากกลุมเพ่ือน  
   4.  ความตองการมีเกียรติยศ ชื่อเสียง (esteem needs) เปนความตองการความ
ม่ันคงความสําเร็จในชีวิต เปนที่ยอมรับนับถือและยกยองในวงสังคมวามีเกียรติ มีความสามารถและ
มีคุณคาแกสังคม 
   5.  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (seft-actualization needs) เปน
ความตองการระดับสูงสุด ซึ่งหมายถึง ความตองการที่จะประสบความสําเร็จตามที่ตนคิดไว 
  4.2.2 ทฤษฎคีวามตองการความสําเร็จของ McCleland 
  ทฤษฎีความตองการความสําเร็จของ McCleland (อางถึงใน; สมยศ นาวีการ. 2546) 
The need to Achieve theory เปนทฤษฎีที่ McCleland เชื่อวา มนุษยทุกคนตางมีความตองการ
เหมือนกัน เพียงแตมีขนาดมากนอยตางกันเทานั้นความตองการนี้แบงออกไปเปน 3 กลุมใหญ คือ  
   1.  ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement: nAch) เปนความตองการที่
จะบรรลุผลสําเร็จในงานที่มีความทาทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานที่ทําไดอยางดีเยี่ยม
(Excellence) โดยทั่วไปแลวบุคคลที่มีความตองการความสําเร็จในงานสงู จะพยายามหาหรือสราง
สถานการณเชิงแขงขันใหกับตนเอง เพ่ือทํางานใหบรรลุผลสําเร็จดวยความพยายามของตนเองและ
ตองการไดรับผลจากการทํางานนั้นในทันทีดวย และบุคคลที่มีความตองการเชนน้ีมักหลีกเลี่ยงงาน 
ที่มีจุดหมายที่เปนไปไมไดหรือยากเกินไป เน่ืองจากมีความเสี่ยงตอความลมเหลว นอกจากนั้น 
บุคคลประเภทนี้ยังตองการแกปญหาดวยความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมจึงเปนทรัพยากรที่
มีคุณคาขององคการ (Steers 1987) กลาววาโดยทั่วไปจะมีคนเพียงประมาณ 10% ขององคการที่มี
ความตองการความสําเร็จสูง ผูบริหารพึงจัดสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานี้ ดวยงานที่มีความทาทาย ทําให
สามารถบรรลุผลได และมีผลยอนกลับทันที แมวาบุคคลประเภทนี้จะมีแรงจูงใจจากภายใน 
(Intrinsic Motivation) ก็ตาม แตผูบริหารควรที่จะพึงใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก (Extrinsic 
Motivation) ดวยเชนกัน 
   2.  ความตองการอํานาจ (Need for Power: nPow) เปนความตองการมีอิทธิพล
เหนือคนอ่ืนและสามารถควบคุมสถานการณได อํานาจนี้มีสองลักษณะ คือ 
    2.1  อํานาจเชิงสวนตัว (Personal Power) เปนอํานาจที่ตองการมีอิทธิพล
เหนือคนอ่ืนตองการใหคนอ่ืนภักดีตอตนเองเปนสวนตัว ไมใชเพ่ือองคการ ซึ่งบางครั้งอาจทําให
จุดหมายขององคการถูกทําลายลงได 
    2.2  อํานาจเชิงสถาบัน (Institutional Power) เปนอํานาจที่มุงทํางานรวมกับ
บุคคลอ่ืนเพ่ือแกปญหา หรือเพื่อบรรลุจุดหมายขององคการ เปนบุคคลที่พยายามหาอะไรทําเพื่อ
องคการอุทิศตนเพื่อองคการ จึงเปนบุคคลที่ผูบริหารพึงสงเสริมใหมีตําแหนงเพื่อใหมีอิทธิพลตอการ
ใชความพยายามของคนอื่นดวย 
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   3.  ความตองการความสัมพันธ (Need for Affiliation: naff) เปนความตองการความ
อบอุนและความเปนมิตรกับคนอื่น มักแสดงออกโดยหวังจะใหไดรับการยอมรับจากคนอื่น หวังไดรับ
การมีน้ําใจตอบแทนจากคนอื่น จึงพยายามทําตนใหสอดคลองกับความตองการ และความอยากได
ของคนอื่น และพยายามทําตนเปนคนมีความจริงใจ และพยายามเขาใจความรูสึกของคนอื่นใหมาก 
  4.2.3 ทฤษฎคีวามคาดหวังของวรูม 
   ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (วิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช.  2543: 15; อางอิงจาก 
Vroom. 1965: 20-22) ชี้ใหเห็นวา การจูงใจขึ้นอยูกับความคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้นโดย 
Vroom ไดทํานายวา บุคคลจะรวมกิจกรรมที่เขาคาดหวังวาจะไดรับรางวัล หรือไดสิ่งตางๆตามที่
ปรารถนา ซึ่งทฤษฎีความคาดหวังที่ Vroom ไดเสนอไวประกอบดวยมโนทัศนตางๆที่นํามาอธิบาย
ทฤษฎีของเขาดังนี้ คือ 
    1)  ความคาดหวัง หมายถึง การที่บุคคลประเมินตนเองวาตนสามารถปฏิบัติงาน 
อันใดอันหน่ึงไดดีเพียงใด หรือกลาวไดวา การที่บุคคลรับรูความเปนไปไดวา หากมีความพยายาม
เพ่ิมขึ้น จะนําไปสูผลงานที่ดีขึ้น เปนความสัมพันธระหวางความพยายามในการทํางานกับผลงานที่
เกิดขึ้น หรือเปนความเชื่อวาความพยายามนั้นจะนําไปสูเปาหมายที่พึงประสงค เชน คนบางคน
คาดหวังวาหากเขาทํางานหนักขึ้นเขาจะเลื่อนขั้น ตรงกันขามคนบางคนคิดวาหากวาเขาขยันทํางาน
เขาจะถูกเพื่อนขับออกจากกลุม 
    2)  โอกาสที่การปฏิบัติงานจะนําไปสูผลลัพธอีกอันหนึ่งคือความเปนเครื่องมือ 
คือ การที่บุคคลเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของตนกับผลลัพธของการทํางาน หรือ 
หมายถึง  ความเปนไปไดที่ผลงานที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่เพ่ิมขึ้นจะนําไปสูรางวัลที่ตองการ 
เชน บุคคลคาดหวังมากผลงานเพิ่มขึ้นเขาคงไดรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น 
    3)  การใหคุณคากับสิ่งที่ไดรับ หมายถึง ความชอบหรือไมชอบในรางวัลหรือ
ผลลัพธที่ไดนั้นเขามีความตองการเพียงไร และเขาใหคุณคาตอผลลัพธนั้นมากหรือนอยเปนที่
ตองการตอเขามากนอยเพียงไร ซึ่งการที่บุคคลตีคารางวัลหรือผลลัพธไดวาพอใจหรือไมพอใจน้ัน 
ไมไดเกิดจากรางวัลที่ไดรับแตจากปจจัยของแตละบุคคล 
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geocities (2008: online)   กลาววา  ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom's Expectancy) 
 

          เพ่ือใหบรรล ุ                        ทําใหเกิด 
     
 
 
 
  
 
 

 

ภาพประกอบ 3 แผนภูมิองคประกอบทฤษฎีความคาดหวัง  
 

 4.3 ตัวแปรทีเ่ก่ียวของกับความพึงพอใจ 
  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจซึ่งผูวิจัยสนใจทําการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครอง และระดับชวงชั้นของนักเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอการบริการแตกตางกันเกิดจากความคิดเห็นสวนตัวของผูรับบรกิาร ซึ่งสงผลใหมีความพึงพอใจ
ตอสิ่งตางๆ แตกตางกันไปดวย โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 
  1.  เพศ จากการศึกษาของ กมลทิพย ทองกําแหง (2547: 106) เร่ืองความคิดเห็นของ
ผูปกครองตอกลยุทธการตลาดและความพึงพอใจตอบริการของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีความคดิเห็นตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียน
อนุบาลโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 2.  อายุ จากการศึกษางานวิจัยของจิตรา วิเชียร (2551:  81) ไดศึกษาความตองการ
ของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กไทย พบวา ผูปกครองที่มีอายุ
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กไทย ดานการ
ประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  ระดับการศึกษา จากการศึกษาของ อัญชลี พัชรพิสุทธิ์ (2551:  52) ไดศึกษาความ
พึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟเพชรบุรี พบวา ผูปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาแตกตางกัน มีความตองการในการจัดการศึกษาแตกตางกัน โดยผูปกครองวุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี มีความตองการในการจัดการศึกษาดานประชาสัมพันธ สูงกวาผูปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี สวนกมลทิพย ทองกําแหง (2547: 114) พบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนอนบุาลเอกชนแตกตางกัน ผูปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี เห็นดวยตอการใชกลยุทธการตลาด ดานชอง ทางการจัดจําหนาย มากกวา 

ความพยายาม 
ในการทํางาน 

ประสิทธผิล 
การทํางาน 

ผลลัพธ 

Expectancy 
ความพยายามในการ
ทํ า ง า น จ ะ ม า ก น อ ย
ขึ้นอยูกับความหวังใน
โอกาสที่จะทํางานสําเร็จ 

Instrumentality 
ความพยายามจะ
มากขึ้นเม่ือเขาเชื่อวา
ผลลัพธที่ไดจะคุมคา 
 

Valence 
ค ว า ม พ ย า ย า ม จ ะ
เพิ่มขึ้นอีกหากเขาคิด
วาคุณคาของผลลัพธมี
ความสําคัญ 
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กลุมผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  เบเวอร (วิไลวรรณ วิทยาธรรมวัช. 2543: 45; 
อางอิงจาก Baver. 1957: 395–396) ไดกลาววา บิดามารดาที่มีการ ศึกษาสูงมักคาดหวังและ
สงเสริมใหลูกมีการศึกษาในระดับที่สูงดวย เพราะถือวาการศึกษาเปนวิถทีางสําคัญในการกาวเขาสู
ความสําเร็จในหนาที่การงาน และเกียรติยศชื่อเสียงของลูกในอนาคต แตถาระดับการศึกษาของบิดา
มารดาต่ําก็จะขาดความรอบรู หรือมองไมเห็นความสําคัญของการ ศึกษา ทําใหความคาดหวัง
ทางการเรียนการศึกษาต่ําไปดวย แตจะมีการคาดหวังในเรื่องการทํางานเพื่อแบงเบาภาระ และหา
รายไดมากกวา 
  4.  อาชีพ จากการศึกษาของอัญชลี พัชรพิสุทธิ์ (2551:  54) พบวา ผูปกครองที่มี
อาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตกตางกัน 
ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ดานผลการจัดการเรียนการสอนสูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัว และคาขาย 
สวนผลการวิจัยของ เมธินี เชิญชัย วชิรากุล (2547: 79) พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาสูง มีเวลาในการทํางานแนนอน สามารถศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจัด
อนุบาลศึกษาได จะมีความรูสึกที่ดีตอการจัดอนุบาลศึกษาที่สูงกวาอาชีพอ่ืน  ทั้งน้ีเนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง ผูปกครองที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีภาระงานมาก ไมมีเวลามา
ดูแลเด็ก และมีความเชื่อวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของโรงเรียนเช่ือวาโรงเรียนและครูสามารถ
ดูแลบุตรหลานไดดี ทําใหปจจัยดานผูปกครองที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความสัมพันธทางลบกับความ
ตองการในการจัดอนุบาลศึกษาโดยรวม  โรงเรียนอนุบาลจึงควรสงเสริมใหผูปกครองมีเจตคติที่ดีตอ
การจัดอนุบาลศึกษา และมีการใหความรูเกี่ยวกับการจัดอนุบาลศึกษากับผูปกครอง โดยการ
ความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่ง
จะชวยใหสามารถจัดการศึกษาระดับอนุบาลไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล และสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง   
  5.  ระดับชวงชั้นของนักเรียน จากการศึกษาของชนิดา ชื่นวัด (2549: 74) เร่ืองการมี
สวนรวมของผูปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาของโรงเรียนวัดคลองชัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาปทุมธานี เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูปกครองที่มีระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง
ตางกันมีสวนรวมของในการปฏิรูปสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานจัดสภาพ  
แวดลอมอาคารสถานที่ ดานการประเมินผลการเรียนของนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ราฆพ ออนนุช (2548: 57) ไดศึกษาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎรศรัทธาธรรมสงเคราะห กรุงเทพฯ 
ในชวงชั้นที่แตกตางกัน พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  เม่ือ
พิจารณารายดาน ไดแก งานดานวิชาการ กิจการนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ การเงิน และ
สัมพันธชุมชน พบวา ผูปกครองแตละชวงชั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 โดยที่ผูปกครองนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มากกวาผูปกครองนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1 ในทุกดาน  
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   จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน แสดงใหเห็นวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพของผูปกครอง และระดับชวงชั้นของนักเรียน ที่แตกตางกันมีแนวโนมที่จะสงผลตอความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของแตละบุคคลใหมีความแตกตางตามไปดวย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนํา
แนวความคิดดังกลาวมากําหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาวาตัวแปรดังกลาวสงผลใหผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตกตางกันหรือไม 
 4.4 ความพึงพอใจในการบริการ 
  ความพึงพอใจในการบริการ เปนภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของ
บุคคลอันเปนผลจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดรับจากการบริการ ไมวาจะเปนการรับบริการ
หรือการใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ (2554. ออนไลน) 
  สุทธศิร ีมวงสวย (2550: 15) กลาววา ความพึงพอใจในการบริการหมายถึง ภาวะการ
แสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดรับ
จากการบริการไมวาจะเปนการรบับริการ หรือการใหบริการ ในระดับที่ตรงกบัการรับรูสิ่งที่คาดหวัง
ในการบริการนั้น 
  จิตตินันท  เดชะคุปต (2543:  21-23) กลาวถึงแนวทางความสําเร็จในการดําเนินงาน
บริการขึ้นอยูกับกลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ประทับใจ
และกลับมาใชบริการเปนประจํา ความพึงพอใจจึงมีความสําคัญตอผูใหบริการ และผูรับบริการ ไดแก 
   1  ความสําคัญตอผูใหบริการ 
    1.1  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ 
ผูบริหารการบริการและผูปฏิบัติงานบริการจําเปนตองสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑบริการและลักษณะของการนําเสนอบริการที่ลูกคาชื่นชอบ    
    1.2  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของ 
การบริการ กิจการใดนําเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความตองการตามความคาดหวังของลูกคา  
ยอมสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอบริการและมีแนวโนมจะใชบริการตอไป 
    1.3  ความพึงพอใจของผู ปฏิบัติงานบริการจะเปนตัวชี ้ว ัดคุณภาพและ
ความสําเร็จของงานบริการ การใหความสําคัญกับผูปฏิบตัิงานบริการยอมทําใหพนักงานมีความรูสึก
ที่ดีตองานที่ไดรับมอบหมายและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถอันจะนํามาซึ่งคุณภาพของ
การบริการที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและสงผลใหกิจการบริการประสบความสําเร็จในที่สุด 
   2  ความสําคัญตอผูรับบริการ  
    2.1  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี การบริการที่
ตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคา จะพยายามคนหาปจจัยที่กําหนดความพึง
พอใจของลูกคาสําหรับนําเสนอบริการที่เหมาะสม ผูรับบริการจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองความตองการที่ตนคาดหวังไวได 
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    2.2  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ
การสรางความพึงพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบริการ ทั้งในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
คาตอบแทน สวัสดิการ และความกาวหนาในชีวิตการงาน พนักงานบริการก็ยอมทุมเทความ
พยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริการใหกาวหนายิ่งขึ้นไป 
  จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน แสดงวา ความพึงพอใจในการบริการเกิดจาก
คุณภาพของการบริการเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการของการบริการ ซึ่งถาตรงกับสิ่งที่ผูรับบริการมีความ
ตองการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยูหรือประสบการณที่เคยไดรับยอมนํามาซึ่งความพึงพอใจใน
บริการนั้น หากเปนไปในทางตรงกันขามการรับรูสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงไมตรงกับการรับรูสิ่งที่
ผูรับบริการคาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิดความไมพึงพอใจตอสิ่งนั้นและการนําเสนอบริการนั้นได 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  วิโรจน มูฮัมหมัด (2542: 79-80) ไดทําการวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนนี้ โดยใชผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2541 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจํานวน 372 คน เปนกลุมตัวอยาง ผลการวิจัย พบวา 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนมากที่สุด ไดแก ทําเล
ที่ตั้งของโรงเรียน การบริการรับ - สงนักเรียน การจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน ถูกลักษณะ 
โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสรางความเปนผูนํา ใหนักเรียนกลาแสดงออก ปลูกฝงระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบโรงเรียนมีการรายงานผลความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีการ       
จัดดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนอยางเขมงวด มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันของศิษยเกา และ
ศิษยปจจุบัน ครูแตงกายดีมีบุคลิกภาพมีคุณวุฒิ และประสบการณ 
  สุรสิทธิ์ แกวใจ (2542: 118-120) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในการ
วิจัยเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2541 จํานวน 400 คน 
ผูวิจัยสงแบบสอบถามและไดรับกลับคืน 394 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.50 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่
ผูปกครองนักเรียนใชเปนเกณฑตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 
คือ ปจจัยดานวิชาการ ใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมุงพัฒนาทั้งรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ปจจัยดานอาคารสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม โรงเรียนมีบรรยากาศแหงความ
อบอุนปลอดภัย จัดครูเวรรับ-สงนักเรียนเขาออกโรงเรียน ปจจัยดานคุณลักษณะของครูโรงเรียนที่มี
ผูบริหารที่มีบุคลิกดี มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน มุงม่ันตอความสาํเร็จในการพัฒนาโรงเรียน
และครูมีความรูความสามารถในการสอน มีความสามารถในการแกปญหา ปจจัยดานคาธรรมเนียม
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การเรียน โรงเรียนยินยอมใหผูปกครองผอนชําระคาเลาเรียนได ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการ โรงเรียนจัดใหมีบริการดานสุขภาพอนามัย เชน มีแพทย พยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียน โรงเรียนที่มีนกัเรียนจบการศึกษาสามารถสอบเขา
เรียนตอในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได ปจจัยดานการประชาสัมพันธ โรงเรียนจัดทําเอกสาร วารสาร 
แผนพับ สิ่งพิมพเผยแพรกิจการและการดําเนินงานของโรงเรียน ปจจัยดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนที่ผูปกครองสามารถเยี่ยมบุตรไดหรือขอพบครูไดตลอดเวลาทําการของ 
โรงเรียน ปจจัยดานระยะทางระหวางบานกับโรงเรียน โรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยูใกลบาน ปจจัยดาน
เศรษฐกิจของครอบครัวรายไดของครอบครัวเพียงพอกับคาธรรมเนียมและคาเลาเรียนที่จะสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 
  สิริกุล ฉวีวรรณ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มี
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบํารุงปญญา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจในการศึกษาของโรงเรียนในดานวิชาการ ดานครูผูสอน ดานสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน ดานบริการนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครองในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีสถานภาพตางกันในระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
ผูปกครองที่มีนักเรียนตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
ผูปกครองนักเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
  สุวรรณ  วลัยอักษรลิขิต (2547:  50) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาเปนความตองการที่ทําใหผูปกครองตดัสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน โดย
ผูปกครองคํานึงถึงการจัดการศึกษา คาใชจาย การจัดบริการนักเรียน และการประชาสัมพันธ
โรงเรียน 
  นชนก เสริมบุญครอง(2550:  71-72) ไดศึกษาสวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
เครืออัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา สวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผูปกครองและครูดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานสนามเด็กเลน ดานรถรับ 
สงนักเรียน ดานโภชนาการ และดานสุขอนามัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน 
  ปรารถนา เวสโกสินธิ์ (2550:  78-82 ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของผูปกครองในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มาก   ทุกรายการ เรียงละดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานครูผูสอน ดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง ดานการบริการนักเรียน ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนและดานวิชาการ 
ผูปกครอง  ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนนักเรียนในการปกครอง 
ระดับชั้นของนักเรียนที่อยูในความปกครอง และการเดินทางไปโรงเรียนแตกตางกัน  มีความพึง
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พอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีในภาพ รวมไม
แตกตางกัน 
  อัญชลี  พัชรพิสุทธิ์ (2551:  64-66 ) การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพื่อการศึกษา
ความ  พึงพอใจของผูปกครองตอการศึกษาโรงเรียนเซนตโยเซฟเพชรบุรี ใน 4 ดานคือ ดานผลการ
จัดการเรียนการสอน ดานคาใชจาย ดานการจัดบริการนักเรียน และดานการประชาสัมพันธโรงเรียน 
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนตโยเซฟเพชรบุรี 
จําแนกตาม วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดผูปกครองตอเดือน  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟ 
เพชรบุรี โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก 
  2.  ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟเพชรบุรีที่มีวุฒิทางการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีและปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองนักเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความพึง
พอใจดานการประชาสัมพันธโรงเรียนสูงกวาผูปกครองที่มีวุฒิปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.  ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟ เพชรบุรี ที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในดาน
ผลการจัดการเรียนการสอน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4. ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนเซนตโยเซฟ เพชรบุรี ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน       
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดบริการนักเรียน และดานการประชาสัมพันธโรงเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 บุฟโฟ (Buffo: 2005). ไดศึกษาการรับรูของนักเรียน ครู และผูปกครองเกี่ยวกับความ 
ปลอดภัยภายในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชานเมือง โดยกลุมตัวอยาง คือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจํานวน 3,843 คน จํานวน 531 คน และผูปกครองจํานวน 271 คน ขอมูลของ
การศึกษาครั้งนี้ ไดรับจากแหลงที่มา 3 ที่ คือ 1) เอกสารที่จําเปนในการสํารวจเพื่อประเมิน 2) การ 
สํารวจจากนักจิตวิทยาของโรงเรียนในกลุมเปาหมาย และ 3) การหากิจกรรมที่สัมพันธกันของทั้ง 3 
กลุมเปาหมาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียนนอยกวาครูและ
ผูปกครอง นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 รับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขานอยกวานักเรียน 
เกรด 4 โดยนักเรียนมักจะรับรูวาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยนอยและจากการศึกษา 
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ยังพบวา ผูมีสวนรวมจากโรงเรียนขนาดใหญมีทัศคติที่ดีตอความปลอดภัยในโรงเรียนมากกวาผูมี 
สวนรวมจากโรงเรียนขนาดเล็ก ผูมีสวนรวมจากโรงเรียนที่มีชั้นเรียนพิเศษมีการรับรูในดานความ 
ปลอดภัยในโรงเรียนมากกวาผูมีสวนรวมจากโรงเรียนที่ไมมีชั้นเรียนพิเศษ รูปแบบของการคนพบ 
ทั้งหมด ชี้ใหเห็นวานักเรียนจะมีการรับรูในเชิงสรางสรรคตอสภาพแวดลอมในโรงเรียนนอย 
 แวนคาวาลา (มามี โชติมา. 2546:  62; อางอิงจาก Vankawala. 1999: 103–106) ไดศึกษา
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนและครอบครัวเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง
โปรแกรมการอบรมครูในดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครอง จากการศึกษา
พบวา อุปสรรคท่ีขัดขวางการมีสวนรวมของผูปกครองและโรงเรียน คือ พ้ืนฐานทางการศึกษาของ
ผูปกครอง ซึ่งครูจะตองใชกลยุทธในการทํางานรวมกับครอบครัวเพื่อเปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางครอบครัวและโรงเรียนจากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังที่กลาวมา
ขางตนน้ี จะเห็นไดวาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาในดานผลการจัดการเรียน
การสอน ดานคาใชจายดานการจัดบริการนักเรียน และดานการประชาสัมพันธโรงเรียน เปนปจจัยที่
ทําใหผูปกครองตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
โรงเรียนจะตองพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนที่ยอมรับและตรงกับความตองการของ
ผูปกครอง โดยใหคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญาและอยู
ในสังคมอยางมีความสุข 
 จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังที่กลาวมาขางตนน้ี จะเห็นไดวา 
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการในดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานการประชาสัมพันธโรงเรียน เปนปจจัยที่ทําใหผูปกครองพอใจ
และเลือกใชบริการของโรงเรียน  ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตองพัฒนาคุณภาพ
การบริการใหเปนที่ยอมรับและตรงกับความตองการของผูปกครอง โดยใหคํานึงถึงพัฒนาการของ
นักเรียน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญาและอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในวิจัย 
  3.  วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  วธิีการเกบ็รวบรวมขอมูล  
  5.  การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูล 
  6.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยปญญา ป
การศึกษา 2553 จํานวน 294 คน  
 1.2 กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางในการศึกษาครัง้นี้ ไดแก ผูปกครองนกัเรยีนโรงเรียนวทิยปญญา ป
การศึกษา 2553 กําหนดขนาดกลุมตวัอยางจากตารางของ เครจซี;่ และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 
1970:608) โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งสิ้น 236 คน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง 4 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 

ระดับชวงชั้นของนักเรียน 
 

ประชากร  
 

กลุมตวัอยาง 

ระดับปฐมวัย   99 80 
ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1  102 80 
ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2  93 76 

รวมทั้งสิ้น 294  236 
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 แบบ ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  
  1.  แบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
โดยแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้  
   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครอง จําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและระดบัชวงชั้นของนักเรียน 
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
ใน 4 ดาน ไดแก ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดาน
ประชาสัมพันธ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท 
(Likert) มี 5 ระดับโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   5  หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง   ความพึงพอใจนอย 
   1  หมายถึง   ความพึงพอใจนอยที่สุด 
  2.  แบบสัมภาษณ (Interview Form) เปนแบบบันทึกการสัมภาษณความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาใน 4 ดาน คือ ดานอนามัยโรงเรียน ดาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ  
 

3. วิธีการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความตางๆ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก ดาน
อนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ 
  2.  นําขอมูลและแนวคิดตางๆมากําหนดเปนนิยามศัพทและสรางแบบสอบถามให
ครอบคลุมนิยามศัพทและตัวแปรที่กําหนด 
  3.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง
ใหมีความถูกตอง สมบูรณ พรอมทั้งตรวจสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
  4.  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ นําแบบสอบถามที่
สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
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คุณภาพ ดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content Validity) ของแบบสอบถามทั้งหมด และนํามา
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item- Objective Congruence Index) ของขอคําถามในแต
ละขอ โดยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.60 – 1.00 (ดังปรากฏในภาคผนวก ข)  

  5.  นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา มาปรับแกไข
ดานภาษาและความครอบคลุมตามวัตถุประสงค จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) 
กับผูปกครองโรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน จํานวน 30 คน รวมแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 30 ฉบับ 
  6.  นําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชกลับมาวิเคราะหคุณภาพหาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอ
นบาค ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.97 และคาความเชื่อมั่นแตละดาน คือ ดานอนามัย
โรงเรียน คาความเชื่อม่ัน 0.93   ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม คาความเชื่อม่ัน 0.94 ดาน
ยานพาหนะ คาความเชื่อม่ัน 0.91 และดานประชาสัมพันธ คาความเชื่อม่ัน 0.88 

  7.  จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงกับกลุมตัวอยาง 
 การสรางแบบสัมภาษณ มีข้ันตอนดังน้ี 
  1.  นําขอมูลและแนวคิดมากําหนดเปนขอคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ  
  2.  สรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาใน 4 ดาน 
ไดแก ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดาน
ประชาสัมพันธ 
  3.  นาํแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองใหมีความ
ถูกตองครอบคลุมตามขอบเขตที่ศึกษาพรอมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชในการสรางแบบ
สัมภาษณ 
  4.  นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขแลวนาํไปดําเนินการสัมภาษณกับผูใหขอมูล 
 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
  1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผูบริหารโรงเรียนวิทยปญญา เพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยาง 
  2.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอตอผูบริหารโรงเรียนวิทยปญญา เพ่ือขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.  นําแบบสอบถามจํานวน 236 ฉบับ ใหกับผูปกครองและนัดวันที่จะเกบ็
แบบสอบถาม 
  4.  รับแบบสอบถามคืนจํานวน 215 ฉบับ ตรวจสอบความถูกตองของการตอบ
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สมบูรณที่สุดมาวิเคราะหขอมูล 
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  5.  ดําเนินการสัมภาษณผูปกครองเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญา 
 

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนกลับทั้งหมดไปตรวจสอบความสมบูรณแลวนําไป
วิเคราะหขอมูลและทดสอบคาสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows ทํา
การวิเคราะหดังนี้ 
  1.  วิเคราะหสถานภาพของผูปกครอง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
คํานวณคารอยละ (Percentage)    
  2.  วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก 
ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ 
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย 
( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายขอ รายดานและโดยรวมทุกดาน ใช
เกณฑที่กําหนดไว ดังนี้ 
   คะแนน 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   คะแนน 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนน 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
   คะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคําตอบกําหนดดังนี้ 
   คาเฉลี่ยตั้งแต  4.50-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50-4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50-3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50-2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
  3.  วิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ปกครองตอการบริการของ
โรงเรียน   วิทยปญญา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
ทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม 2 โดยทดสอบหาคาที (t - test) และ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยใชสถิติความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One – way Analysisof variance) และถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
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  4.  นําเทปการสัมภาษณมาถอดเทป วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) หาคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการ
ของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร จัดเรียงลําดับขอมูลแตละดานเปนความเรียง 
 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

1. สถิติทีใ่ชหาคณุภาพเครื่องมือ  
1.1 คาความเทีย่งตรง  

   2.2 สถิติที่ใชในการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
2.1 คารอยละ (Percentage)  
2.2 คาความถี่ (Frequency) 
2.3 คาเฉลี่ย (Mean)   
2.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน  
   3.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชสถิติ
การทดสอบคาที (t-test)  
   3.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม
ขึ้นไปโดยใชการวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) กรณีที่มีคา F มี
นัยสําคญัทางสถิติทําการเปรียบเทียบรายคูเพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุม
โดยวิธี ของ เชฟเฟ (Scheffe’)  

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปน้ี  
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการแปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
  n    แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
  X    แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t    แทน คาการแจกแจงแบบที (t - distribution) 
  p    แทน คาความนาจะเปนที่คาสถติิทีใ่ชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏเิสธสมมตฐิาน
กลาง 
  F    แทน คาการแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 
  df    แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
  SS   แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of square) 
  MS   แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of square) 
  *    แทน มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1  การศึกษาสถานภาพของผูปกครอง  
  ตอนที่ 2  การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร    
  ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร   
  ตอนที่ 4  การรวบรวมขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูปกครอง 
 

ตาราง 5 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูปกครอง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
     และระดับชวงชั้นของนักเรียน  
 

สถานภาพผูปกครอง จํานวน รอยละ 

เพศ                  ชาย 53 24.65 
                       หญิง 162 75.35 

รวม 215 100.00 
อายุ                  ต่ํากวา 30 ป  14 6.51 
                       อายุ  30-40 ป 144 66.98 
                       มากกวา 40 ป   57 26.51 

รวม 215 100.00 
อาชีพ                รับจาง  87 40.47 
                      รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 13.02 

                       ทําธุรกิจสวนตวั / คาขาย 70 32.56 
                       แมบาน/เกษตรกร   30 13.95 

รวม 215 100.00 
ระดับการศึกษา    ต่ํากวาปริญญาตร ี 82 38.14 
                       ปริญญาตรีขึ้นไป 133 61.86 

รวม 215 100.00 
ระดับชวงชั้นของนักเรียน   
                       ระดับปฐมวัย   70 32.56 
                       ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1   73 33.95 
                       ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2   72 33.49 

รวม 215 100.00 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา ผูปกครองที่ใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 162 คน คิด
เปนรอยละ 75.35 มีอายุระหวาง 30 - 40 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 66.98  ประกอบอาชีพ
รับจาง จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 40.47 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 133 คน คิด
เปนรอยละ 61.86 และเปนผูปกครองของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1 จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 
33.95   
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวทิยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดังปรากฏในตาราง  
6 – ตาราง 10  
  

ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
     วิทยปญญา โดยรวมและรายดาน 
 

 

การบริการของโรงเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D แปลผล 

ดานอนามัยโรงเรียน 4.22 0.51 มาก 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 3.94 0.39 มาก 
ดานยานพาหนะ 3.74 0.47 มาก 
ดานประชาสมัพันธ  4.33 0.47 มาก 

รวม 4.06 0.35 มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.35) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ผูปกครองพึงพอใจ
ตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ย ดังน้ี ดานประชาสัมพันธ    
( X  = 4.33, S.D. = 0.47) ดานอนามัยโรงเรียน ( X  = 4.22 , S.D. = 0.51) ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม ( X = 3.94, S.D. = 0.39) และดานยานพาหนะ ( X = 3.74, S.D. = 0.47)  
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
     วิทยปญญา ดานอนามัยโรงเรียน รายดานและรายขอ 
 

 

การบริการของโรงเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D แปลผล 

1. โรงเรียนดูแลพฤติกรรมดานสุขภาพ มีการบันทึกน้ําหนัก สวนสูง
และขอมูลสขุภาพของนักเรียน 4.09 0.63 มาก 

2. โรงเรียนจัดใหมีบริการทางการแพทย  ตรวจวัดสายตา ทดสอบ
การไดยิน ตรวจสุขภาพฟน  4.30 0.62 มาก 

3. โรงเรียนมีการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนที่เจ็บปวย และ
แจงผูปกครองใหทราบถึงอาการของนักเรียนในกรณีทีอ่าการ
รุนแรง ตองสงตอคลินิกหรอืโรงพยาบาล 4.31 0.64 มาก 

4. โรงเรียนมีการควบคุมดูแลโรคที่อาจติดตอกันไดของนักเรียน และ
ดูแลคัดกรองอาการผิดปกติของนักเรียน 4.28 0.64 มาก 

5. โรงเรียนจัดอบรมใหความรูแกนักเรียนในเรื่องปญหาสุขภาพโดย
เจาหนาที่สาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย 4.01 0.70 มาก 

6. โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย 4.40 0.60 มาก 
7. โรงเรียนจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน 4.37 0.62 มาก 
8. โรงเรียนจัดใหมีน้ําดื่มนํ้าใช นม และอาหารกลางวันแกนักเรียน 4.13 0.67 มาก 
9. โรงเรียนจัดพื้นที่ของโรงอาหารสะอาด ระบายอากาศไดดี โตะและ

เกาอ้ีสําหรับการรับประทานอาหารมีความแข็งแรง 
4.23 0.64 มาก 

10. แมบาน แมครัว แตงกายเหมาะสม  บริการอาหารดวยสุขนิสัยที่ดี 4.12 0.73 มาก 
 รวม 4.22 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
ดานอนามัยโรงเรียน รายดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.22) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระหวาง ( X = 4.01 - X = 4.40) 
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ 
     โรงเรียนวิทยปญญา ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม รายดานและรายขอ 
 

 

การบริการของโรงเรียน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D แปลผล 

1. โรงเรียนจัดอาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอย มีสนาม
กลางแจงสําหรับนักเรียนทาํกิจกรรมและวิ่งเลนได  3.85 0.66 มาก 

2. โรงเรียนจัดหองเรียนและหองประกอบที่เหมาะสม สงเสริม
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน 3.76 0.70 มาก 

3. โรงเรียนจัดสภาพภายในหองเรียนสะอาด อากาศถายเทได
สะดวก ไมรูสกึอึดอัด มีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรยีน 3.77 0.67 มาก 

4. โรงเรียนดูแลกวดขันใหนักเรียนปลอดจากอบายมุข ยาเสพติด  4.60 0.55 มากที่สุด 
5. โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น ตนไมตกแตงเปนระเบยีบสวยงาม  4.38 0.74 มาก 
6. โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน เชน จัดครูดูแล

การเขา-ออกโรงเรียนเชาและเย็นและมีมาตรการเฝาระวงั
บุคคล ภายนอกในการเขามาติดตอโรงเรียนในเวลาเรยีนของ
นักเรียน 3.80 0.62 มาก 

7. โรงเรียนมีการดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องเลน เครื่องใช ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานได และจัดวางเปนที่เปนทางไมเปนอันตราย 3.28 0.62 ปานกลาง 

8. โรงเรียนจัดใหเจาหนาที่ดูแลใหหองน้ํา หองสวมสะอาด มีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ 3.34 0.66 ปานกลาง 

9. อาคารเรียนมีความปลอดภยั มีราวกั้นขอบระเบยีง บันไดขึ้น
ลงมีราวจับกนัการพลัดตก 4.63 0.58 มากที่สุด 

10. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูดานความปลอดภัยแก
นักเรียน จัดเรียนรูวินัยจราจร จัดเรียนรูบรรเทาสาธารณภัย 

 
3.98 

 
0.60 

 
มาก 

 รวม 3.94 0.39 มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม รายดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.94) เม่ือ
พิจารณา รายขอ พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
( X = 3.76 - X = 4.38 ) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือ ขอ 4 โรงเรียนมีการดูแลกวดขัน
ใหนักเรียนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด และขอ 9 อาคารมีความปลอดภัย มีราวกั้นขอบ
ระเบียง บันไดมีราวจับกันการพลัดตก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง ( X = 4.60 – X = 4.63 ) และมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ขอ 7 โรงเรียนมีการดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องเลน เครื่องใช ใหอยู
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ในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา จัดวางเปนที่เปนทางไมเปนอันตราย และขอ 8 จัดใหมีเจาหนาที่ดูแล
ใหหองน้ํา หองสวมสะอาด มีน้ําใชอยางเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง ( X = 3.28 – X = 3.34 ) 
 

ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
     วิทยปญญา ดานยานพาหนะ รายดานและรายขอ 
 

 

การบริการของโรงเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D แปลผล 

1. รถโรงเรียนอยูในสภาพดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง  3.35 0.65 ปานกลาง 
2. โรงเรียนกวดขนัใหคนขับรถโรงเรียนขับรถโดยไมประมาท 4.03 0.61 มาก 
3. คนขับรถโรงเรยีนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความประพฤติดี 

พูดจาสุภาพ และรักษาวินัยการจราจร 4.05 0.63 มาก 
4. คนขับรถดูแลความปลอดภัยของนักเรียนขณะอยูในรถและการ

ขึ้น–ลงรถเมื่อถึงจุดหมาย 3.93 0.66 มาก 
5. รถโรงเรียนรับ-สงนักเรียนตามเวลาที่กําหนด มีการแจงปญหาหรอื

ติดตอกับผูปกครองเมื่อการเดินทางผิดกําหนดเวลา 3.86 0.69 มาก 
6. รถโรงเรียนมีเครื่องมือสื่อสารสะดวกในการติดตอกับผูปกครอง 3.76 0.70 มาก 
7. เจาหนาที่ประจํารถจัดใหนักเรียนมีที่นั่งสะดวกสบาย มีจํานวนที่

เหมาะสม และสนใจตอความปลอดภัยของนักเรียนในขณะเดินทาง 3.66 0.68 มาก 
8. คนขับรถใหความรวมมือในการรับฟงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะจากผูปกครองเกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียน 3.84 0.64 มาก 
9. โรงเรียนอยูในเขตชุมชน ผูปกครองสามารถเดินทางมาติดตอได

สะดวก 3.10 0.66 ปานกลาง 
10. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลความปลอดภัยในการสัญจรหนา

โรงเรียนและภายในโรงเรียน 3.83 0.51 มาก 
 รวม 3.74 0.47 มาก 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
ดานยานพาหนะ รายดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง (X = 3.66 - X = 4.05) 
นอกนั้นมีคาเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง คือ ขอ 9 โรงเรียนอยูในเขตชุมชน ผูปกครองสามารถเดินทางมา
ติดตอไดสะดวก และขอ 1 รถโรงเรียนอยูในสภาพดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีคาเฉลี่ย

อยูระหวาง (X = 3.10 - X = 3.35)   
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ตาราง 10 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ       
     โรงเรียนวิทยปญญา ดานประชาสัมพันธ รายดานและรายขอ 
 

 

การบริการของโรงเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D แปลผล 

1. โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครองเพือ่ทําความเขาใจในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 4.27 0.61 มาก 

2. โรงเรียนแจงขาวสาร เชน จัดทําวารสารสัมพันธของโรงเรยีน สง
จดหมายขาว ใหผูปกครองรับทราบ 4.31 0.58 มาก 

3. โรงเรียนติดปายประชาสัมพันธของโรงเรียนไวหนาโรงเรียน 4.03 0.67 มาก 
4. โรงเรียนประชาสัมพันธใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียน เชน กิจกรรมวันแม ทัศนศึกษา ฯลฯ  4.54 0.58 มากที่สุด 
5. ครูมีการสื่อสารกับผูปกครองผานสมุดจดการบาน สมุดรายงาน

เพื่อใหทราบถงึการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 4.43 0.67 มาก 
6. บุคลากรของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง เปนที่อุนใจ

และไววางใจของผูปกครอง 4.49 0.64 มาก 
7. โรงเรียนจัดใหผูปกครองไดเปนวิทยากรสอนนักเรียนในเรือ่งที่

ผูปกครองมีความชํานาญ 4.11 0.67 มาก 
8. โรงเรียนจัดงานปดภาคเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดง

ความสามารถและศักยภาพ และผูปกครองไดมีสวนรวมงาน
ดังกลาวเพื่อระดมทุนใชในกิจการของโรงเรียนและใหความ
ชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาสและเด็กกําพรา 4.65 0.57 มากที่สุด 

9. สื่อประชาสัมพันธของโรงเรียนมีความเหมาะสม สามารถสราง
ความเขาใจระหวางผูปกครองและโรงเรียน  4.40 0.61 มาก 

10. โรงเรียนเปดรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครอง
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนและนักเรียน 4.10 0.74 มาก 

 รวม 4.33 0.47 มาก 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา ดานประชาสัมพันธ รายดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.33)  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง ( X = 4.03 - 
X = 4.49) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือ ขอ 4 โรงเรียนประชาสัมพันธใหผูปกครองมี
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน เชน กิจกรรมวันแม ทัศนศึกษา และขอ 8 โรงเรียนจัดงานปดภาค
เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ และใหผูปกครองไดมีสวนระดมทุนการศึกษาแกเด็กดอย
โอกาสและเด็กกําพรา โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง ( X = 4.54 - X = 4.65) 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน      

วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดังปรากฏ
ในตาราง 11 – ตาราง 22 
   
ตาราง 11 การเปรยีบเทียบคาเฉลีย่ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบรกิารของโรงเรียนวทิยปญญา    
     สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  
     โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

 เพศ 

t p 
 

การบริการของโรงเรียน 
ชาย 

n= 53 

หญิง 

n=162 

 X  S.D X  S.D 
ดานอนามัยของโรงเรียน 4.09 0.55 4.27 0.49 -2.24* 0.02 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 3.86 0.44 3.96 0.37 -1.69 0.09 
ดานยานพาหนะ 3.71 0.49 3.75 0.46 -0.64 0.51 
ดานประชาสมัพันธ 4.17 0.53 4.39 0.43 -2.99* 0.00 

รวม 3.96 0.40 4.09 0.33 -2.49* 0.01 
 

* p < 0.05 
 

 จากตาราง 11 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
จําแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองนักเรียนที่เพศตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูปกครองนักเรียนที่เพศตางกนัมี
ความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา ดานอนามัยโรงเรียนและดานประชาสัมพันธ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูปกครองนักเรียนที่เปนเพศหญิงมีความพึง
พอใจมากกวาผูปกครองนักเรียนที่เปนเพศชาย  
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ตาราง 12 คาเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ       
     โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
     กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ 
 

 
การบริการของโรงเรียน 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 

n=14 
อายุ  30-40 ป  

n=144 
มากกวา 40 ป 

n=57 

X  S.D X  S.D X  S.D 
ดานอนามัยของโรงเรียน 4.29 0.45 4.21 0.49 4.23 0.57 
ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 4.12 0.35 3.92 0.35 3.90 0.47 
ดานยานพาหนะ 3.77 0.51 3.75 0.44 3.70 0.52 
ดานประชาสมัพันธ 4.26 0.46 4.33 0.48 4.35 0.45 

รวม 4.11 0.35 4.06 0.32 4.05 0.42 

 
 จากตาราง 12 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
จําแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุต่ํากวา 30 ป อายุ 30 - 40 ป และอายุมากกวา 40 ป   
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน 
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ตาราง 13 การเปรยีบเทียบคาความแปรปรวนความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน  
     วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
     โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ 

 
  

 

การบริการของโรงเรียน 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานอนามัยโรงเรียน ระหวางกลุม 2 0.078 0.039 0.147 0.864 
 ภายในกลุม 212 56.002 0.264   
 รวม 214 56.079    
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 2 0.503 0.252 1.688 0.187 
 ภายในกลุม 212 31.604 0.149   
 รวม 214 32.107    
ดานยานพาหนะ ระหวางกลุม 2 0.128 0.064 0.292 0.747 
 ภายในกลุม 212 46.455 0.219   
 รวม 214 46.583    
ดานประชาสมัพันธ ระหวางกลุม 2 0.095 0.048 0.215 0.807 
 ภายในกลุม 212 46.977 0.222   
 รวม 214 47.072    

รวม ระหวางกลุม 2 0.046 0.023 0.185 0.831 
 ภายในกลุม 212 26.468 0.125   
 รวม 214 26.514    

 

 

 จากตาราง 13 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
จําแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
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ตาราง 14 การเปรยีบเทียบคาเฉลีย่ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบรกิารของโรงเรียนวทิยปญญา  
     สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
     โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา 

t p 

 

การบริการของโรงเรียน 
ต่ํากวาระดับ 
ปริญญาตรี 

 n=82  

ตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป 

n=133 
 X  S.D. X  S.D. 
ดานอนามัยของโรงเรียน 4.19 0.55 4.25 0.48 -0.800 0.424 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 3.94 0.46 3.94 0.34 0.062 0.950 
ดานยานพาหนะ 3.79 0.55 3.71 0.41 1.164 0.245 
ดานประชาสมัพันธ 4.34 0.49 4.33 0.46 0.128 0.897 
รวม 4.06 0.41 4.06 0.31 0.154 0.877 

 
 จากตาราง 14 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน  
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ตาราง 15 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ 
     โรงเรียนวทิยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
     กรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอาชีพ 
 

 

 
การบริการของโรงเรียน 

อาชีพ 

รับจาง 
n=87 

รับราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

n=28 

ทําธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย 

n=70 

แมบาน / 
เกษตรกร 

n=30 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
ดานอนามัยของโรงเรียน 4.23 0.53 4.24 0.46 4.24 0.54 4.16 0.46 
ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 3.96 0.40 3.99 0.37 3.86 0.36 4.01 0.42 
ดานยานพาหนะ 3.74 0.51 3.67 0.37 3.72 0.46 3.87 0.45 
ดานประชาสมัพันธ 4.36 0.47 4.32 0.43 4.36 0.50 4.22 0.43 

รวม 4.07 0.38 4.05 0.31 4.04 0.34 4.06 0.33 

   
 จากตาราง 15 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพรับจาง รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
สวนตัว/คาขายและแมบาน/เกษตรกร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน 
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ตาราง 16 การเปรยีบเทียบคาความแปรปรวนความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
     วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
     โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอาชีพ 

   
 

การบริการของโรงเรียน 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานอนามัยโรงเรียน ระหวางกลุม 3 0.161 0.054 0.203 0.894 
 ภายในกลุม 211 55.918 0.265   
 รวม 214 56.079    
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 3 0.723 0.241 1.619 0.186 
 ภายในกลุม 211 31.385 0.149   
 รวม 214 32.107    
ดานยานพาหนะ ระหวางกลุม 3 0.674 0.225 1.033 0.379 
 ภายในกลุม 211 45.909 0.218   
 รวม 214 46.583    
ดานประชาสมัพันธ ระหวางกลุม 3 0.451 0.150 0.680 0.565 
 ภายในกลุม 211 46.621 0.221   
 รวม 214 47.072    

รวม ระหวางกลุม 3 0.038 0.013 0.101 0.960 
 ภายในกลุม 211 26.476 0.125   
 รวม 214 26.514    

 
 จากตาราง 16 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่ประกอบอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจ โดยรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน  
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ตาราง 17 คาเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ 
     โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
     กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับชวงชั้น 
 

 
 
การบริการของโรงเรียน 

ระดับชวงชั้น 
ระดับปฐมวัย 

 
n=70 

ระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 1  

n=73 

ระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 2    

n=72 

X  S.D X  S.D X  S.D 
ดานอนามัยของโรงเรียน 4.16 0.45 4.42 0.49 4.09 0.53 
ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 3.96 0.33 3.82 0.29 4.03 0.49 
ดานยานพาหนะ 3.66 0.37 3.70 0.43 3.86 0.56 
ดานประชาสมัพันธ 4.25 0.43 4.52 0.41 4.22 0.50 

รวม 4.01 0.31 4.12 0.28 4.05 0.44 

 
 จากตาราง 17 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
จําแนกตามระดับชวงชั้นของนักเรียน พบวา ผูปกครองที่มีนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 1 และระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน   
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ตาราง 18 การเปรยีบเทียบคาความแปรปรวนความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
     วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
     โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับชวงชั้นของนักเรียน 

 
   

การบริการของโรงเรียน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานอนามัยโรงเรียน ระหวางกลุม 2 4.289 2.145 8.779* 0.00 
 ภายในกลุม 212 51.790 0.244   
 รวม 214 56.079    
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 2 1.622 0.811 5.639* 0.004 
 ภายในกลุม 212 30.485 0.144   
 รวม 214 32.107    
ดานยานพาหนะ ระหวางกลุม 2 1.464 0.732 3.440* 0.034 
 ภายในกลุม 212 45.119 0.213   
 รวม 214 46.583    
ดานประชาสมัพันธ ระหวางกลุม 2 3.946 1.973 9.698* 0.000 
 ภายในกลุม 212 43.126 0.203   
 รวม 214 47.072    

ภาพรวม ระหวางกลุม 2 0.430 0.215 1.749 0.176 
 ภายในกลุม 212 26.083 0.123   
 รวม 214 26.514    
 

* p < 0.05 
 

 จากตาราง 18 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา จําแนกตามระดับชวงชั้นของนักเรียน พบวา ผูปกครองของนักเรียนที่มีระดับชวงชั้นตางกัน
มีความพึงพอใจ โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มี
ระดับชวงชั้นตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา ดานอนามัยโรงเรียน 
ดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ดานยานพาหนะและดานประชาสัมพันธ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่    ระดับ.05  
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย รายคู ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ 
     โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   
     กรุงเทพมหานคร ดานอนามัยโรงเรียน 
 

 

ระดับชวงชั้นของนักเรียน 
 ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  

ชวงชั้นที่ 1 
ระดับประถมศึกษา 

ชวงชั้นที่ 2 

X  4.160 4.418 4.092 

ระดับปฐมวัย 4.160 - 
 

-0.258* 
 

0.068 

ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 1 4.418 

 -  
0.326* 

ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 2  4.092 

  - 

 
 จากตาราง 19 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา ดานอนามัยโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูปกครอง
นักเรียนระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 มีความพึงพอใจตอการบริการอนามัยโรงเรียน มากกวา 
ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศกึษาชวงชั้นที่ 2  
 
ตาราง 20 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย รายคู ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ 
     โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
     กรุงเทพมหานคร ดานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม 
 

 

ระดับชวงชั้นของนักเรียน 
 ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  

ชวงชั้นที่ 1 
ระดับประถมศึกษา 

ชวงชั้นที่ 2 

X  3.959 3.825 4.033 

 

ระดับปฐมวัย 3.959 
 

- 0.134 -0.074 
ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 1 3.825 

  
- 

 
-0.208* 

ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 2  4.033 

   
- 
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 จากตาราง 20 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย
ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 มีความพึงพอใจตอการบริการดานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม มากกวา ผูปกครองที่มีนักเรยีนระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1  
 
ตาราง 21 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย รายคู ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ 
     โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
     กรุงเทพมหานคร  ดานยานพาหนะ 
 

 

ระดับชวงชั้นของนักเรียน 
 ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  

ชวงชั้นที่ 1 
ระดับประถมศึกษา 

ชวงชั้นที่ 2 

X  3.663 3.705 3.856 

 

ระดับปฐมวัย 3.663 
 

- -0.042 -0.193* 
ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 1 3.705 

 
- -0.151 

ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 2  3.856 

   
- 

 
 จากตาราง 21 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา ดานยานพาหนะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูปกครองนักเรียน
ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 มีความพึงพอใจตอการบริการดานยานพาหนะ มากกวา ผูปกครอง
นักเรียนระดับปฐมวัย  
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ตาราง 22 การเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ รายคู ของความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ 
     โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน    
     กรุงเทพมหานคร ดานประชาสัมพันธ 
 

 

ระดับชวงชั้นของนักเรียน 
 ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  

ชวงชั้นที่ 1 
ระดับประถมศึกษา 

ชวงชั้นที่ 2 

X  4.253 4.521 4.219 

 

ระดับปฐมวัย 4.253 
 

- -0.268* 0.034 
ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 1 4.521 

 
- 0.302* 

ระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นที่ 2  4.219 

   
- 

 
 จากตาราง 22 แสดงวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา ดานประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูปกครองนักเรียน
ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 มีความพึงพอใจตอการบริการดานประชาสัมพันธ มากกวา 
ผูปกครองนักเรียนระดบัปฐมวัยและระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2  
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ตอนที่ 4 การรวบรวมขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 

วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดัง
ปรากฏในตาราง 23 – ตาราง 26 
 
ตาราง 23 ขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูปกครองตอการบรกิารของโรงเรียนวทิยปญญา สังกัดสาํนัก 
     บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดานอนามัยโรงเรียน 
      

ขอเสนอแนะ ความถี ่ รอยละ 

ดานอนามัยโรงเรียน   
1.  ควรอบรมใหความรูเกี่ยวกบัอนามัยพื้นฐานใหมากขึ้น เพราะ

ปจจุบันอากาศเปลีย่นแปลงรวดเร็วและมีเชื้อโรคใหมๆเกิดอยูเปน
ประจํา 

5 55.55 

2.  ควรดูแลเอาใจใสโภชนาการในรานขายของของโรงเรียน ควรขาย
ขนมที่มีประโยชนกับนักเรยีน ไมควรขายขนมขบเคี้ยว   

3 33.33 

3.  ควรดูแลในเรือ่งน้ําดื่ม เพ่ิมจุดดื่มนํ้าใหมากขึ้น    2 22.22 
4. ควรใหการดูแลสุขภาพนักเรียนเปนกิจวตัรประจําวัน 2 22.22 
5.  ควรเปดบริการใหผูปกครองมีสวนรวมในการเขารับการตรวจ

สุขภาพประจาํปเหมือนปที่ผานมา 
1 11.11 

6.  หลังการตรวจรางกายนักเรียน ควรมีรายงานดานสุขภาพให
ผูปกครองทราบ 

1 11.11 

 
 จากตาราง 23 แสดงวา ผูปกครองนักเรียนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการ
บริการของโรงเรียนวิทยปญญา ดานอนามัยโรงเรียน ดังน้ี ควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับอนามัย
พ้ืนฐานใหมากขึ้น เพราะปจจุบันอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีเชื้อโรคใหมๆเกิดอยูเปนประจํา 
คิดเปนรอยละ 55 และควรดูแลเอาใจใสโภชนาการในรานขายของของโรงเรียน ขายขนมที่มี
ประโยชนกับนักเรียน ไมควรขายขนมขบเคี้ยว คิดเปนรอยละ 33 
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ตาราง 24 ขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูปกครองตอการบรกิารของโรงเรียนวทิยปญญา สังกัดสาํนัก 
     บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดานอาคารสถานที่และ 
     สิ่งแวดลอม 
 

ขอเสนอแนะ ความถี ่ รอยละ 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม   
1.  โรงเรียนควรปรับปรุงสภาพภายในหองเรียน เน่ืองจากจํานวน

นักเรียนมาก อึดอัด อากาศถายเทไมสะดวก แสงสวางนอย  
3 33.33 

2.  ควรดูแลความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคารเรียน หองนํ้า หองสวม 
ใหบอยครั้งขึ้น 

3 33.33 

3.  ควรจัดสภาพแวดลอมใหเกดิความปลอดภัยสูงสุด มีแหลงการ
เรียนรูเพ่ิมเตมิมากขึ้น เครื่องเลน เครื่องใชควรไดรับการซอมแซม 
วัสดุอุปกรณควรจัดเปนที่เปนทาง  

2 22.22 

4.  ควรปรบัสภาพของหองเรียนใหมองกระดานดําไดดีขึ้น 1 11.11 
5.  สนามเด็กเลนและเครื่องเลนสนามควรแยกสวนกันระหวางปฐมวยั

กับประถมศึกษา 
  

6.  ควรเพิ่มปายความรูใหแกนักเรียนเพ่ิมขึน้ 1 11.11 

 
 จากตาราง 24 แสดงวา ผูปกครองนักเรียนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการ
บริการของโรงเรียนวิทยปญญา ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดังนี้ โรงเรียนควรปรับปรุงสภาพ
ภายในหองเรียน เน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนมาก อึดอัด อากาศถายเทไมสะดวก แสงสวางนอย และ
ควรดูแลความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคารเรียน หองน้ํา หองสวม ใหบอยครั้งขึ้น คิดเปนรอยละ 33 
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ตาราง 25 ขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูปกครองตอการบรกิารของโรงเรียนวทิยปญญา สังกัดสาํนัก 
     บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดานยานพาหนะ 
 

ขอเสนอแนะ ความถี ่ รอยละ 

ดานยานพาหนะ   
1.  ควรตรวจสอบสภาพรถรับ-สงนักเรียนใหมีความปลอดภัย

ตลอดเวลา 
4 44.44 

2.  ควรจัดการระบบการจราจรภายในโรงเรียนใหคลองตวัและดูแล
ความปลอดภยัใหมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนปฐมวัยไมควรลงมา
เลนที่สนามขณะมีรถเขาออก 

3 33.33 

3.  ควรปรบัเปลีย่นเสนทางการรับนักเรียนหรอืมีรถเสริมเพ่ือให
นักเรียนมาใหทันกับการจัดกิจกรรมในชวงเชา 

3 33.33 

4.  รถรับสงนักเรยีน ควรติดสติ๊กเกอรโรงเรียนและเบอรโทรศัพทให
ชัดเจน  

2 22.22 

5.  เม่ือรถมีปญหาหรือมีอุบัติเหตุกลางทางควรแจงใหผูปกครองทราบ
โดยทันที 

1 11.11 

6.  รถที่มีจํานวนนักเรียนปฐมวัยควรมีคนดูแลเพ่ิมเติม 1 11.11 

 
 จากตาราง 25 แสดงวา ผูปกครองนักเรียนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการ
บริการของโรงเรียนวิทยปญญา ดานยานพาหนะ ดังน้ี ควรตรวจสอบสภาพรถรับ-สงนักเรียนใหมี
ความปลอดภัยตลอดเวลา คิดเปนรอยละ 44 และควรจัดการระบบการจราจรภายในโรงเรียนให
คลองตัวและดูแลความปลอดภัยใหมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนปฐมวัยไมควรลงมาเลนที่สนามขณะมี
รถเขาออก และควรปรับเปลี่ยนเสนทางการรับนักเรียนหรือจัดใหมีรถเสริมเพ่ือใหมาใหทันกับการจัด
กิจกรรมในชวงเชา คิดเปนรอยละ 33 
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ตาราง 26 ขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูปกครองตอการบรกิารของโรงเรียนวทิยปญญา สังกัดสาํนัก 
     บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดานประชาสัมพันธ 
 

ขอเสนอแนะ ความถี ่ รอยละ 

ดานประชาสมัพันธ   
1.  ควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายครอบคลุมทุกสื่อ

ประชาสัมพันธ และควรเพิม่ชองทางอินเตอรเน็ต เปนทางเลือกอีก
ทางหนึ่ง 

9 99.99 

2.  ควรมีการตรวจสอบเอกสารที่สื่อสารถึงผูปกครองกอนแจกจาย
ใหกับนักเรียน 

4 44.44 

3.  ควรจัดทําปฏทิินการเรียนและแจงใหผูปกครองทราบเพือ่สราง
ความเขาใจในการวางแผนการเรียนแกนักเรียนตั้งแตตนป 

3 33.33 

4.  การประชาสัมพันธ สารสัมพันธ จดหมายขาวขาดความตอเนื่อง
ในชวงหลังๆ ควรมีการติดตามผลการประชาสัมพันธเปนระยะ 

1 11.11 

5.  ควรมีเจาหนาที่ใหบริการในหองธุรการตลอดเวลา เพ่ือคอยใหการ
ตอนรับและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผูปกครองมารับ 

1 11.11 

6.  ควรมีปายบอกทางมาโรงเรียนวิทยปญญาใหชัดเจน เพราะคนสวน
ใหญไมรูจักที่ตั้งของโรงเรียน 

1 11.11 

 
 

 จากตาราง 26 แสดงวา ผูปกครองนักเรียนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการ
บริการของโรงเรียนวิทยปญญา ดานประชาสัมพันธ ดังนี้ ควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกสื่อประชาสัมพันธ และควรเพิ่มชองทางอินเตอรเน็ตเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง คิดเปน
รอยละ 99 และควรมีการตรวจสอบเอกสารที่สื่อสารถึงผูปกครองกอนแจกจายใหกับนักเรียน คิดเปน
รอยละ 44 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือทราบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา ในดานตางๆดังตอไปน้ี คือ ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดาน
ยานพาหนะและดานประชาสัมพันธ โดยเปรียบเทียบจากเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของ
ผูปกครองและระดับชวงชั้นของนักเรียน เพ่ือนําขอมูลมากําหนดนโยบายวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูปกครองตอไป 
 

ความมุงหมายในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ
ของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีความมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
  1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดานคือ ดาน
อนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองการบริการของโรงเรียน
วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและระดับชวงชั้นของนักเรียน 
  3.  เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยปญญา ป
การศึกษา 2553 จํานวน 294 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองของนักเรียน
ในปการศึกษา 2553 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่; และมอรแกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608) ดวยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) ไดกลุมตัวอยาง 
ระดับปฐมวัยจํานวน 80 คน ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 จํานวน 80 คน และระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 76 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามจํานวน 236 คน    
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 ผูใหขอมูลที่ใชสัมภาษณ  
  ผูใหขอมูลที่ใชสัมภาษณ ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนวิทยปญญา โดยเลือก
ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 และระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 
หองเรียนละ 1 คน รวมกลุมผูใหขอมูลที่ใชสัมภาษณ จํานวน 9 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ชนิด  
  1.  แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้  
  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครองนักเรียน ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและระดับชวงชั้นของนักเรียน 
  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการ
ของโรงเร ียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดาน
ยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) 5 ระดับโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน  5    หมายถึง    ความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนน  4    หมายถึง    ความพึงพอใจมาก 
  คะแนน  3    หมายถึง    ความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน  2    หมายถึง    ความพึงพอใจนอย 
  คะแนน  1    หมายถึง    ความพึงพอใจนอยที่สุด 
  ผูวิ จัยไดนําแบบสอบถามที่ได มาวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยให
ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ ดานความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content Validity) 
และภาษา  จากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเ พ่ือหาความเชื่อ ม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค ซึ่งไดคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.97  และคาความเชื่อม่ันแตละดาน คือ ดานอนามัยโรงเรียน คาความ
เชื่อม่ัน 0.93  ดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม คาความเชื่อม่ัน 0.94 ดานยานพาหนะ คาความ
เชื่อม่ัน 0.91 และดานประชาสัมพันธ คาความเชื่อม่ัน 0.88 
  2.  แบบสัมภาษณ (Interview Form) ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร 
ใน 4 ดาน คือ ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดาน
ประชาสัมพันธ  
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด เพ่ือมาตรวจสอบความสมบูรณ
และนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  1.  วิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครองนักเรียน ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและระดับชวงชั้นของนักเรียนโดยการคํานวณหา
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
  2.  วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริการของโรงเรียนวิทยปญญา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมายตามคาเฉลี่ยดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
   คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  3. ทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ 2 กลุม ตาม
สถานภาพของผูปกครองที่เปนเพศชาย เพศหญิง และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ
ปริญญาตรีขึ้นไป โดยทดสอบหาคาที (t-test) และทดสอบคาแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมที่มี
มากกวา 2 กลุม ตามสถานภาพของผูปกครองจําแนกตามอายุ อาชีพของผูปกครอง และระดับชวง
ชั้นของนักเรียน วิเคราะหโดยใชสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance) และถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกตางรายคู โดย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
 4. วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร 
ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ 
โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก 
ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดานประชาสัมพันธ 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูปกครองมีความพึง
พอใจตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาอยูในระดับมากทุกดาน  
 2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปรากฏ
ดังนี้ 
  2.1  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครอง และระดับชวงชั้นของนักเรียน 
พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจดานอนามัยโรงเรียนและดานประชาสัมพันธ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูปกครองเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวา
ผูปกครองนักเรยีนที่เปนเพศชาย สวนผูปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และผูปกครองที่มีนักเรียนอยูระดับชวงชั้นตางกัน 
มีระดับความพึงพอใจ โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูปกครองของนักเรียน
ระดับชวงชั้นตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา ดานอนามัยโรงเรียน 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ ดานประชาสัมพันธ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 3.  การรวบรวมขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน 
ไดแก ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ และดาน
ประชาสัมพันธ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ดานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับอนามัยพ้ืนฐานให
มากขึ้น เพราะปจจุบันอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีเชื้อโรคใหมๆเกิดอยูเปนประจํา รองลงมา
โรงเรียนควรดูแลเอาใจใสโภชนาการในรานขายของของโรงเรียน ควรขายขนมที่มีประโยชนกับ
นักเรียน ไมควรขายขนมขบเคี้ยว 
  2.  ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โรงเรียนควรมีการปรับปรุงสภาพภายใน
หองเรียน เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนมาก อึดอัด อากาศถายเทไมสะดวก แสงสวางนอย รองลงมา
โรงเรียนควรดูแลความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคารเรียน หองนํ้า หองสวม ใหบอยคร้ังขึ้น 
เน่ืองจากหองน้ํา หองสวมไมสะอาดเทาที่ควร มีกลิ่น เจาหนาที่ดูแลเอาใจใสนอย 
  3.  ดานยานพาหนะ โรงเรียนควรใหคนขับรถตรวจสอบสภาพรถรับ-สงนักเรียนใหมี
ความปลอดภัยตลอดเวลา เพราะรถบางคันมีสภาพการใชงานมาก ระยะทางไกล การรับสงนักเรียน
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จากบานตอบานตองใชเวลา รองลงมา คือ การสัญจรของรถภายในบริเวณโรงเรียนยังไมดี
เทาที่ควรเพราะโรงเรียนไมมีที่จอดรถใหกับผูปกครองอยางเพียงพอ และบางครั้งนักเรียนระดับ
ปฐมวัยลงมาเลนในบริเวณสนามในขณะมีรถเขาออก และควรปรับเปลี่ยนเสนทางการรับนักเรียน
หรือมีรถเสริมเพ่ือใหนักเรียนมาทันกับการจัดกจิกรรมในชวงเชา 
   4.  ดานประชาสัมพันธ คือ โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายทุกสื่อ
ประชาสัมพันธ เพราะการประชาสัมพันธของโรงเรียนยังไมครอบคลุม และควรเพิ่มชองทาง
อินเตอรเน็ตเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง รองลงมาโรงเรียนควรตรวจสอบเอกสาร ขอมูลการสื่อสารให
ถูกตองชัดเจนกอนถึงมือผูปกครอง เพราะในบางครั้งมีการพิมพและถายเอกสารตกหลนทําให
ขอความไมสมบูรณ  

 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลได 
ดังนี้  
 1.  การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน คือ ดานอนามัย
โรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะและดานประชาสัมพันธ โดยรวมพบวา 
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับความพึงพอใจมากทุกดาน 
สามารถนํามาอภิปรายดังนี้ 
  1.1  ดานอนามัยโรงเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียน         
วิทยปญญาระดับมาก ที่เปนดังน้ีอาจเปนเพราะวาผูปกครองมีสวนเขารวมกิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
โดยประเมินจากสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป (2552) ของบริษัท ฮิวแมนทัช เฮลทแคร 
ลาโบลาทอรี่ จํากัด และงานอนามัยโรงเรียนของศูนยสาธารณสุข 44 กระทรวงสาธารณสุข ที่เขามา
ใหการดูแลโรงเรียนวิทยปญญา โดยมีงานในความรับผิดชอบ คือ 1.สํารวจขอมูลนักเรียนในโรงเรียน  
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องตน  3.ใหความรูดานสุขภาพอนามัยตามแผนการสอนสุขศึกษา  4.เฝา
และระวังเสริมสรางภูมิคุมกันโรครวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอ การปฎิบัติตัวเพ่ือปองกัน
โรคติดตอและการแพรกระจายเชื้อ  5.เฝาระวังแกไข ภาวะโภชนาการและโรคไมติดตอ เชน โรค
โลหิตจาง โรคคอพอกจากการขาดสารไอโอดีน  6.สํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลอาหาร
และตรวจสุขภาพผูสัมผัสอาหารในโรงเรียน  7.สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในโรงเรียนใหนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กอายุต่ํากวา 5 
ป  8.เยี่ยมติดตามนักเรียนที่มีปญหา สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวบงชี้ความสําเร็จที่  14.ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
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ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และที่ 15.ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549: 19) และผูปกครองไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานอนามัยโรงเรียน คือ ควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับอนามัยพ้ืนฐานใหมาก
ขึ้น เพราะพื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียน เปนพ้ืนที่สวน ไรนา เวลาฝนตกจะมีน้ําขัง อีกทั้งอากาศ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแพรขยายของเชื้อโรคใหมๆเกิดอยูเปนประจํา การดูแลนักเรียนดาน
สุขอนามัยจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง และสงผลตอการขาดเรียนของนักเรียนบอยครั้งหากไดรับการ
ดูแลไมทั่วถึงและไมปองกันไวเปนอยางดี สอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุข ที่กลาวถึง การ
ใหบริการสุขภาพในโรงเรียน เปนการจัดใหบริการความรู จัดบริการภูมิคุมกันโรค บริการตรวจ
รางกาย บริการตรวจชองปากประจําป รักษาฟน ใหคําปรึกษาแนะนําใหกําลังใจแกนักเรียนที่มี
ปญหาทางสังคม อารมณ สติปญญา และปญหาการใชยา มีหนวยสุขภาพมาใหการอบรมความรูแก
ครูและนักเรียนเพ่ือใหความรูสอดคลองกับปญหาสุขภาพของนักเรียน (2542: 1-2) 
  1.2  ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญาระดับมาก ที่เปนดังน้ีอาจเปนเพราะวา อาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอย มี
สนามกลางแจงสําหรับวิ่งเลนและพักผอน หองเรียนหองประกอบมีความเหมาะสม มีอากาศรมร่ืน 
ตนไมตกแตงเปนระเบียบสวยงาม มีครูเวรดูแลนักเรียนเขาออกเชาเย็น มีมาตรการเฝาระวังคน
ภายนอก มีกิจกรรมเสริมสรางความรูดานความปลอดภัย และผูปกครองไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน คือ โรงเรียนควรปรับสภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน เพราะอาคารของโรงเรียนที่นักเรียนประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 เรียนอยู เปนอาคารที่ต่ํากวา
อาคารหลังอ่ืนๆ อากาศไมถายเทเทาที่ควร อึดอัด มีแสงสวางไมเพียงพอ ซึ่งมีผลกระทบในเรื่อง
สายตาและสุขภาพแกนักเรียน การจัดสภาพของหองเรียนใหดีขึ้น เชน เพ่ิมหลอดไฟ ทาสีใหดูสวาง 
จัดพ้ืนที่นั่งเรียนใหเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนรูภายนอกหองเรียนในบางคาบ
เรียน สวนการรักษาความสะอาดโดยรอบของโรงเรียน หองน้ํา หองสวมและบริเวณโดยรอบของ
โรงเรียนไมสะอาดเทาที่ควร เพราะนักเรียนมีจํานวนมาก มีพ้ืนที่ดูแลหลายพื้นที่ เจาหนาที่ดูแลไม
ทั่วถึง ควรเพิ่มเจาหนาที่ดูแล และกําชับใหเจาหนาที่ดูแลเอาใจใสมากขึ้น โดยเฉพาะหองน้ําหอง
สวมควรทําความสะอาดหลังชวงพักของนักเรียนในทุกชวงพักและรณรงคใหนักเรียนทําความสะอาด
ใหเรียบรอยเม่ือเขาใชหองน้ํา สอดคลองกับสํานกังานสภาการศึกษาแหงชาติ (2534: 2) ที่ไดกําหนด
มาตรฐานของอาคารสถานที่ไวดังนี้ 1.หองเรียนและหองปฏิบัติการควรมีขนาดมาตรฐานสากล      
มีอุปกรณเกี่ยวกับการเรียนการสอนครบและทันสมัย ซึ่งจะกระตุนใหนักศึกษามีความอยากรูอยาก
เห็นและความเปนหองเฉพาะของแตละวิชา 2.หองพักอาจารย ตองคํานึงถึงความสะดวกตอการ
ทํางานของอาจารย ควรเปนหองที่มีอุปกรณในการเตรียมการสอนครบ มีสิ่งอํานายความสะดวก มีที่
พักผอนในเวลาวางเพื่อจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยดวยกัน  3.หองนํ้า หองสวม มี
ความเหมาะสมกับจํานวนผูใช หองนํ้าชาย–หญิง ตองแยกออกจากกัน มีสุขภัณฑ เครื่องอํานวย
ความสะดวก อากาศถายเทไดดี  4.หองสมุด มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักเรียน นักศึกษา ตองมี
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หนังสือที่จําเปนสําหรับการศึกษาคนควา มีอากาศถายเทไดดี  5.หองเรียน ตองออกแบบใหถูก
สุขลักษณะ ทางระบายอากาศตองมีการถายเทไดดี สําหรับบริเวณที่พักผอนหยอนใจ 6.บริเวณรอบ
อาคารทั่วๆ ไป ควรมีพวกรมไม ตลอดทั้งทางเดินที่ปลอดภยั ที่นั่งพักผอนนักศึกษาควรจัดไวเปน
มุมๆ  7.โรงอาหารตองออกแบบใหโปรง สะดวกสบายตอการทําความสะอาด มีอากาศถายเทไดดี 
ไมมีสิ่งรบกวนและตองรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
  1.3  ดานยานพาหนะ ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียนวิทย
ปญญาระดับมาก ที่เปนดังนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองสามารถเดินทางมาติดตอไดสะดวก 
เน่ืองจากรถรับ-สงนักเรียนสวนใหญเดินทางมาจากพื้นที่ชนบท ชานเมืองที่มีบานพักนักเรียนอาศัย
อยูเสนทางเดินรถบางพื้นที่เปนถนนคอนกรีต บางพื้นที่ลาดยางมะตอย บางพื้นที่เปนลูกรัง จึงทําให
รถสึกหรองาย สอดคลองกับงานวิจัยของปทมา วรสันต (2541: 29) ไดกลาวถึงคําแนะนําในการใช
รถโรงเรียนวา รถโรงเรียนไมไดใชเฉพาะการบริการรับสงนักเรียนไปและกลับจากโรงเรียนเทานั้น 
ในบางครั้งกรณีรถโรงเรียนใชในกิจกรรมอื่นดวย เชน การทัศนศึกษา การรับสงนักกีฬาโรงเรียนไป
แขงขัน ครูมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชรถโรงเรียนใหกับ
นักเรียนดังนี้ 1.นักเรียนตองรูจักปองกันตนเองจากอุบัติภัย โดยมีความรับผิดชอบตอการกระทําของ
ตนเอง เพ่ือความปลอดภัยในขณะที่นั่งรถ 2.เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูขับรถ 3.ขึ้นและ
ลงรถดวยความระมัดระวัง ขามถนนโดยใชสะพานลอย หรือทางมาลาย ไมหยอกลอกันบริเวณริม
ถนนใหญ ขณะคอยรถโรงเรียนมารับ 4.ขึ้นรถโรงเรียนใหเปนระเบียบ ไมผลัก หรือดันหลังเพื่อน
ขณะขึ้นหรือลงรถ  5.เม่ือขึ้นรถแลวน่ังประจําที่ ไมลุกเดินไปมา 6.นักเรียนรูวิธีอพยพออกจากรถ
โรงเรียนเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถใชประตูฉุกเฉินใชเครื่องมือดับเพลิงภายในรถไดเม่ือเกิดกรณี
จําเปน  7.ในกรณีไปทัศนศึกษา ตองมีครูรับผิดชอบคอยควบคุม มีการขออนุญาตผูบังคับบัญชาตน
สังกัด (ผูบริหารโรงเรียน) กรณีไปทัศนศึกษาตางจังหวัด ไปคายพักแรม ตองขออนุญาตตนสังกัด
และมีครูควบคุมไปในอัตราสวน 1 : 20 : 30 ตามความเหมาะสม   และผูปกครองไดใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในดานยานพาหนะ คือ ควรกําชับใหคนขับรถดูแลตรวจเช็คสภาพรถใหอยูในสภาพที่พรอม
ใชงานไดตลอดเวลา เพราะรถโรงเรียนเปนความจําเปนที่ผูปกครองนักเรียนเปนหวงในเรื่องความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะความปลอดภัยบนทองถนน การเดินทางจากบานสูโรงเรียนจึงตองไดรับความ
ไววางใจเปนอยางดี เม่ือมีปญหาระหวางการเดินทางผูปกครองตองรับรูอยางเรงดวนเพื่อคลายความ
กังวล  การดูแลสภาพรถใหมีความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญที่คนขับรถทุกคนควรเอาใจใส เพราะ
หากรถเสียระหวางทางนักเรียนจะมาเรียนไมทัน ผูปกครองเกิดความเปนหวง และจะสงผลตอความ
เชื่อม่ันกับโรงเรียนไดในอนาคต อีกดานหนึ่ง คือ โรงเรียนควรอํานวยความสะดวกเรื่องการสัญจร
ของรถภายในบริเวณโรงเรียนใหมากขึ้น โรงเรียนไมมีที่จอดรถใหกับผูปกครองอยางเพียงพอ 
จํานวนรถผูปกครองที่มารับนักเรียนมีจํานวนมาก ดังน้ันโรงเรียนจึงควรดูแลเอาใจใสนักเรียนทุกคน
อยางทั่วถึง โดยเฉพาะความปลอดภัยของนักเรียนระดับปฐมวัยไมใหลงมาในบริเวณสนามจนกวา
รถจะออกจากโรงเรียนทั้งหมด สอดคลองกับงานวิจัยของนิภารัตน รื่นสุข (2546: 51) กลาวถึง ผู
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ควบคุมนักเรียนมีหนาที่ดังน้ี 1.ตองตรวจสอบจํานวนนักเรียนแตละเที่ยวใหถูกตองครบถวน 2.
ประจําอยูกับรถรับ-สงนักเรียนตลอดเวลาที่รับ-สงนักเรียน เพ่ือควบคุมดูแลและชวยเหลือนักเรียนให
เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง  3.รายงานใหโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรอืมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้น  4.ใหผูดําเนินกิจการรถรับ-สงนักเรียน จัดใหมีการประกันรถยนต  5.เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกในการติดตอ ควรจัดใหมีเครื่องมือสื่อสาร ที่สามารถติดตอกับโรงเรียนหรือผูปกครอง
ขณะที่ใชรถรับ-สงนักเรียนได 
  1.4  ดานประชาสัมพันธ ผูปกครองมีพึงพอใจโดยเฉพาะโรงเรียนไดนําผูรูที่มีความ
ชํานาญการเฉพาะดาน เชน ครูสอนภาษา ครูสอนศาสนา พยาบาล ทหาร ตํารวจ มาเปนวิทยากรให
ความรูแกนักเรียน และการจัดงานปดภาคเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ ผูปกครองไดมี
สวนรวมระดมทุนใชในกิจการของโรงเรียนและเปนทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสและเด็กกําพรา 
ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนไดเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกิจกรรมของโรงเรียนเปนประจํา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย ภูสุโข (2542: 17) กลาวถึงวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ
โรงเรียน เพ่ือที่จะใหกลุมประชาชนที่เกี่ยวของกับทางโรงเรียน ไมวาจะเปนครู อาจารย นักเรียน 
ผูปกครองชุมชนที่ใกลชิดกับโรงเรียนไดทราบถึงวัตถุประสงคระเบียบตางๆในการดําเนินงานของ
โรงเรียน เพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองในการดําเนินงานและสรางเสริมความสัมพันธ ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกอใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานและการอยูรวมกัน ซึ่งจะชวยปองกัน
ปญหาการขัดแยงตางๆ อันเกิดจากความไมเขาใจหรือการเขาใจผิดระหวางโรงเรียนและชุมชนทั้งยัง
เปนการสรางความเชื่อถือ ความนิยม ความศรัทธา อันเปนแนวทางใหผูปกครองไดมีสวนชวยเหลือ
และสนับสนุนในการสรางผลงาน ตลอดจนมีการปกปองชื่อเสียงและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือรวมใจประสานสัมพันธของบุคคลทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให
ดียิ่งขึ้น และผูปกครองไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานประชาสัมพันธ คือ โรงเรียนควรมีชองทาง
การประชาสัมพันธที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสื่อประชาสัมพันธ ซึ่งนอกเหนือจาก จดหมายขาว 
สารสัมพันธ ปายหนาโรงเรียน ก็ยังมี เสียงตามสายของชุมชน หรือ หนังสือพิมพทองถิ่น และควร
เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซดโรงเรียน เพ่ือเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง
เพราะปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็วจะทําใหผูปกครองไดรับทราบขาวสารอยูเสมอ 
และโรงเรียนควรตรวจสอบเอกสาร ขอมูลการสื่อสารใหถูกตองชัดเจนกอนถึงมือผูปกครอง เพราะใน
บางครั้งมีการพิมพและถายเอกสารตกหลนทําใหขอความไมสมบูรณ  
 2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะและดานประชาสัมพันธ 
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองและระดับชวงชั้นของนักเรียน สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้  
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  2.1  ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียน
วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ดาน
อนามัยโรงเรียนและดานประชาสัมพันธ แตกตางกัน โดยผูปกครองนักเรียนที่เปนเพศหญิงมีความพึง
พอใจมากกวาผูปกครองนักเรียนที่เปนเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัยของนชนก เสริมบุญครอง 
(2550:61) ที่ไดศึกษาสวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครืออัครสังฆมณฑล พบวา ผูปกครองที่
เพศหญิงใหความเอาใจใสในเรื่องสวัสดิภาพของนักเรียนมากกวาผูปกครองเพศชาย และงานวิจัย
ของวศิน ปาลเดชพงศ (2539 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
โรงเรยีนอนุบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกองหลา กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครอง
สวนใหญเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจดังน้ี 1.จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิชาการใหนักเรียนอาน
ออกเขียนได  2.จัดมุมการเรียนตางๆขึ้นในหองเรียน  3.จัดหาครูที่มีอายุระหวาง 20-40 ป และควร
ผานการอบรมหรือศึกษาดานการอนุบาลมาโดยเฉพาะ และจัดพี่เลี้ยงใหแกเด็กแตละชั้นเรียน       
4.รายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนทุกครั้ง ติดตอกับผูปกครองทั้งทางจดหมายและโทรศัพท 
  2.2  ผู ปกครองของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริการของโรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะและดาน
ประชาสัมพันธ แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของชนิดา ชื่นวัด (2549:85) ไดศึกษาการมีสวน
รวมของผูปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบวา ผูปกครองที่มีระดับชั้นของนักเรียนในปกครองตางกันมีสวนรวมของใน
การปฏิรูปสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ ดาน
การประเมินผลการเรียนของนักเรียน แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา มี
ขอเสนอแนะแกผูที่เกี่ยวของ ดังนี้  
  1.  โรงเรียน หนวยงานและผูเกี่ยวของ ควรใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน เชน ประสานงานกับเจาหนาที่กองสาธารณสุข มาตรวจสุขภาพและใหความรู 
เปนประจําบอยคร้ังข้ึน และฝกฝนใหนักเรียนไดรูจักดูแลรักษาสุขภาพ ครูและผูปกครองเอาใจใส
ดูแลสุขภาพนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  2. โรงเรียน หนวยงานและผูเกี่ยวของ ควรมีการวางแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดลอม 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการกําหนดนโยบายพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการใหเกิด
ประโยชนกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
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  3.  โรงเรียน หนวยงานและผูเกี่ยวของ ควรมีการวางแผนการจราจรภายในโรงเรียน
อยางมีระบบ และจัดหารถรับสงนักเรียนที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก
เกี่ยวกับรถรับสงนักเรียน เพ่ือเพ่ิมการดูแลความปลอดภัยใหแกนักเรียนมากขึ้น  
  4.  โรงเรียน หนวยงานและผูเกี่ยวของ ควรมีมาตรการ แนวทางการประชาสัมพันธให
ผูปกครองไดรับทราบกิจกรรมของโรงเรียนอยางทั่วถึง หลากหลายวิธีและเชิญผูปกครองเขามามี
สวนรวมใหมากขึ้น โดยการประชุมผูปกครอง เขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือให
ผูปกครองไดรับทราบขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวของโรงเรียน  

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
  จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
  1.  ศึกษารูปแบบการพัฒนายุทธศาสตรการดําเนินงานของโรงเรียน เพ่ือการบริหาร
จัดการโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุตอการมีสวนรวมของผูปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 
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คาดัชนีความสอดคลอง  
IOC (Item- Objective Congruence Index) 
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ขอ ขอความ ความเห็นของผูเชียวชาญ 

ไมสอดคลอง ไมแนใจ สอดคลอง  

IOC - 1 0 1 

ดานอนามัยโรงเรียน     
1. โรงเรียนดูแลพฤติกรรมดานสุขภาพ มีการบันทึกน้ําหนัก 

สวนสูงและขอมูลสุขภาพของนักเรียน 
   0.8 

2. โรงเรียนจัดใหมีบริการทางการแพทย  ตรวจวัดสายตา ทดสอบ
การไดยิน ตรวจสุขภาพฟน  

   1 

3. โรงเรียนมีการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนที่เจ็บปวย และ
แจงผูปกครองใหทราบถึงอาการของนักเรียนในกรณีทีอ่าการ
รุนแรง ตองสงตอคลินิกหรอืโรงพยาบาล 

   0.8 

4. โรงเรียนมีการควบคุมดูแลโรคที่อาจติดตอกันไดของนักเรียน 
และดูแลคัดกรองอาการผิดปกติของนักเรียน 

   1 

5. โรงเรียนจัดอบรมใหความรูแกนักเรียนในเรื่องปญหาสุขภาพ
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย 

   1 

6. โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย    1 

7 โรงเรียนจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน    1 

8. โรงเรียนจัดใหมีน้ําดื่มนํ้าใช นม และอาหารกลางวันแกนักเรียน    0.8 

9. โรงเรียนจัดพื้นที่ของโรงอาหารสะอาด ระบายอากาศไดดี โตะ
และเกาอ้ีสําหรับการรับประทานอาหารมีความแข็งแรง 

   0.8 

10. แมบาน แมครัว แตงกายเหมาะสม  บริการอาหารดวยสุขนิสัยที่
ดี 

   0.8 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม     

11. โรงเรียนจัดอาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอย มีสนามกลางแจง
สําหรับนักเรียนทํากิจกรรมและวิ่งเลนได  

   1 

12. โรงเรียนจัดหองเรียนและหองประกอบที่เหมาะสม สงเสริม
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน 

   0.8 

13. โรงเรียนจัดสภาพภายในหองเรียนสะอาด อากาศถายเทได
สะดวก ไมรูสกึอึดอัด มีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรยีน 

   1 

14. โรงเรียนกวดขันใหนักเรียนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด 
 

 
   

 
 

0.8 
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ขอ ขอความ ความเห็นของผูเชียวชาญ 
ไมสอดคลอง ไมแนใจ สอดคลอง  

IOC 
- 1 0 1 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม (ตอ)     

15. โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น มีตนไมตกแตงเปนระเบียบ 
สวยงาม  

   0.8 

16.  โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน เชน จัดครูดูแล
การเขา-ออกโรงเรียนเชาและเย็นและมีมาตรการเฝาระวงั
บุคคลภายนอกในการเขามาติดตอโรงเรียนในเวลาเรียนของ
นักเรียน 

   0.8 

17. โรงเรียนมีการดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องเลน เครื่องใช ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา และจัดวางเปนที่เปนทางไมเปน
อันตราย 

   0.8 

18. โรงเรียนจัดเจาหนาที่ดูแลใหหองน้ํา หองสวมสะอาด มีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

   0.8 

19. อาคารเรียนมีความปลอดภยั มีราวกั้นขอบระเบยีง บันไดขึ้นลง
มีราวจับกันการพลัดตก 

   0.8 

20. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดานความ
ปลอดภัยแกนักเรียน จัดเรียนรูวินัยจราจร จัดเรียนรูบรรเทาสา
ธารณภัย 

   0.6 

ดานยานพาหนะ     
21. รถโรงเรียนอยูในสภาพดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง  

  

   0.8 

22. โรงเรียนกวดขันใหคนขบัรถโรงเรียนขับรถโดยไมประมาท 
 

   0.8 

23. คนขับรถโรงเรียนมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ มีความประพฤติดี 
พูดจาสุภาพ และรักษาวินยัการจราจร 

   0.8 

24. คนขับรถดูแลความปลอดภยัของนักเรียนขณะอยูในรถและการ
ขึ้น–ลงรถเม่ือถึงจุดหมาย 

   0.8 

25. รถโรงเรียนรับ-สงนักเรียนตามเวลาที่กําหนด มีการแจงปญหา
หรือติดตอกับผูปกครองเมื่อการเดินทางผิดกําหนดเวลา 

   0.8 
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ขอ ขอความ ความเห็นของผูเชียวชาญ 
ไมสอดคลอง ไมแนใจ สอดคลอง  

IOC 
- 1 0 1 

ดานยานพาหนะ(ตอ)     
26. รถโรงเรียนมีเครื่องมือสื่อสารสะดวกในการติดตอกับผูปกครอง    0.8 

27. เจาหนาที่ประจํารถจัดใหนักเรียนมีที่นั่งสะดวกสบาย มีจํานวนที่
เหมาะสม และสนใจตอความปลอดภัยของนักเรียนในขณะ
เดินทาง 

   0.8 

28. คนขับรถใหความรวมมือในการรับฟงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะจากผูปกครองเกี่ยวกับการเดนิทางของนักเรียน 

   0.8 

29. โรงเรียนอยูในเขตชุมชน ผูปกครองสามารถเดินทางไปมาได
อยางสะดวก 

   0.8 

30. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลความปลอดภัยในการสัญจรภายใน
โรงเรียน 

   0.8 

ดานประชาสมัพันธ     

31. โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อทําความเขาใจในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 

   1 

32. โรงเรียนแจงขาวสาร เชน จัดทําวารสารสมัพันธของโรงเรียน สง
จดหมายขาว ใหผูปกครองรับทราบ 

   0.8 

33. โรงเรียนติดปายประชาสัมพันธของโรงเรียนไวหนาโรงเรียน 
 

   0.8 

34. โรงเรียนประชาสัมพันธใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน เชน กิจกรรมวันแม ทัศนศึกษา ฯลฯ  

   0.8 

35. ครูมีการสื่อสารกับผูปกครองผานสมุดจดการบาน สมุดรายงาน 
เพ่ือใหผูปกครองทราบถึงการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียน 

   1 

36. บุคลากรของโรงเรียนมีปฎิสัมพันธที่ดี เปนอุนใจและไววางใจ
ของผูปกครอง 

   0.8 

37. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับผูรูที่มีความชํานาญการ
เฉพาะดาน เชน ครูสอนภาษา ครูสอนศาสนา พยาบาล ทหาร 
ตํารวจ  เปนวทิยากรใหความรูแกนักเรียน 

   0.8 
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ขอ ขอความ ความเห็นของผูเชียวชาญ 
ไมสอดคลอง ไมแนใจ สอดคลอง  

IOC 
- 1 0 1 

ดานประชาสมัพันธ(ตอ)     

39. สื่อประชาสัมพันธของโรงเรียนมีความเหมาะสม สามารถสราง
ความเขาใจระหวางผูปกครองและโรงเรียน  

   1 

40. โรงเรียนเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครอง
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนและนักเรียน 

   1 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
 วิทยปญญา  
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใน 4 ดานคือ 
ดานอนามัยโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานยานพาหนะ  และดานประชาสัมพันธ 
คําตอบของทานจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการของโรงเรียน  ผูวิจัยขอรับรองวาจะไมนํา
ขอมูลเหลานี้ไปเปดเผยในลักษณะสวนบุคคล  โดยจะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น ซึ่งจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบแกทานแตประการใด 
 ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานไดกรุณาสละเวลาและใหขอมูลตามความคิดเห็นของ
ทาน เพ่ือจะไดนําขอมูลมาทําการวิเคราะหและนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปใชประโยชนแกการบริการ
ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

ขอขอบคุณอยางสูงที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

.................................. 
นายวรวัฒน  แสงนอยออน 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

  
 แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย คําถาม 2 ตอนคือ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน
วิทยปญญา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  4 
ดาน คือ  
   1. ดานอนามัยโรงเรียน 
   2. ดานอาคารสถานที่และสิง่แวดลอม 
   3. ดานยานพาหนะ 
   4. ดานประชาสัมพันธ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครือ่งหมาย   ลงใน   หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 
1. เพศ  
      ชาย 
      หญิง 
 
2. อายุ   

        ต่ํากวา 30 ป 
        30 - 40 ป  
                                                         40 ปขึ้นไป 
 

3. อาชีพ  
       รับจาง      
       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 ทําธุรกิจสวนตัว / คาขาย 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………. 

 
 4. ระดับการศกึษา          
        ต่ํากวาปริญญาตรี 
        ปริญญาตรีขึ้นไป 
 

5. ระดับชวงชัน้ของนักเรียนที่อยูในการปกครองของทาน 
      ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) 
      ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) 
      ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองในการบริการของโรงเรียน 
 วิทยปญญา  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 กรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามตอนนี้ตองการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของ
โรงเรียนวิทยปญญาใน  4 ดานคือ ดานอนามัยโรงเรียน  ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  ดาน
ยานพาหนะ  และดานประชาสัมพันธ  ขอใหทานพิจารณาวาทานมีความพึงพอใจตอการบริการของ
โรงเรียนแตละขอมากนอยเพียงใด กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความพึงพอใจหลัง
ขอความแตละขอเพียงชองเดียวดังนี้   
                        คะแนน   5   หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด  
     คะแนน   4   หมายถึง    พึงพอใจมาก 
     คะแนน   3   หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง 
     คะแนน   2   หมายถึง    พึงพอใจนอย 
     คะแนน   1   หมายถึง    พึงพอใจนอยที่สุด 
 
ขอ การบริการของโรงเรียน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานอนามัยโรงเรียน 
1. โรงเรียนดูแลพฤติกรรมดานสุขภาพ มีการบันทึกน้ําหนัก 

สวนสูงและขอมูลสุขภาพของนักเรียน 
     

2. โรงเรียนจัดใหมีบริการทางการแพทย  ตรวจวัดสายตา ทดสอบ
การไดยิน ตรวจสุขภาพฟน  

     

3. โรงเรียนมีการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนที่เจ็บปวย และ
แจงผูปกครองใหทราบถึงอาการของนักเรียนในกรณีทีอ่าการ
รุนแรง ตองสงตอคลินิกหรอืโรงพยาบาล 

     

4. โรงเรียนมีการควบคุมดูแลโรคที่อาจติดตอกันไดของนักเรียน 
และดูแลคัดกรองอาการผิดปกติของนักเรียน 

     

5. โรงเรียนจัดอบรมใหความรูแกนักเรียนในเรื่องปญหาสุขภาพ
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย 

     

6. โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย      
7 โรงเรียนจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน      

8. โรงเรียนจัดใหมีน้ําดื่มนํ้าใช นม และอาหารกลางวันแกนักเรียน      
 



 

 

140

 

 ขอ การบริการของโรงเรียน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดานอนามัยโรงเรียน(ตอ) 
9. โรงเรียนจัดพื้นที่ของโรงอาหารสะอาด ระบายอากาศไดดี โตะ

และเกาอ้ีสําหรับการรับประทานอาหารมีความแข็งแรง 
     

10. แมบาน แมครัว แตงกายเหมาะสม  บริการอาหารดวยสุขนิสัย
ที่ดี 

     

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
11. โรงเรียนจัดอาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอย มีสนาม

กลางแจงสําหรับนักเรียนทาํกิจกรรมและวิ่งเลนได  

     

12. โรงเรียนจัดหองเรียนและหองประกอบที่เหมาะสม สงเสริม
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน 

     

13. โรงเรียนจัดสภาพภายในหองเรียนสะอาด อากาศถายเทได
สะดวก ไมรูสกึอึดอัด มีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรยีน 

     

14. โรงเรียนกวดขันใหนักเรียนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด       

15. โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น มีตนไมตกแตงเปนระเบียบ 
สวยงาม  

     

16.  โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน เชน จัดครูดูแล
การเขา-ออกโรงเรียนเชาและเย็นและมีมาตรการเฝาระวงั
บุคคลภายนอกในการเขามาติดตอโรงเรียนในเวลาเรียนของ
นักเรียน 

     

17. โรงเรียนมีการดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องเลน เครื่องใช ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา และจัดวางเปนที่เปนทางไมเปน
อันตราย 

     

18. โรงเรียนจัดเจาหนาที่ดูแลใหหองน้ํา หองสวมสะอาด มีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

     

19. อาคารเรียนมีความปลอดภยั มีราวกั้นขอบระเบยีง บันไดขึ้นลง
มีราวจับกันการพลัดตก 

     

20. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดานความ
ปลอดภัยแกนักเรียน จัดเรียนรูวินัยจราจร จัดเรียนรูบรรเทาสา
ธารณภัย 
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ขอ การบริการของโรงเรียน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดานยานพาหนะ 
21. รถโรงเรียนอยูในสภาพดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง  

  
     

22. โรงเรียนกวดขันใหคนขบัรถโรงเรียนขับรถโดยไมประมาท 
 

     

23. คนขับรถโรงเรียนมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ มีความประพฤติ
ดี พูดจาสุภาพ และรักษาวนิัยการจราจร 

     

24. คนขับรถดูแลความปลอดภยัของนักเรียนขณะอยูในรถและการ
ขึ้น–ลงรถเม่ือถึงจุดหมาย 

     

25. รถโรงเรียนรับ-สงนักเรียนตามเวลาที่กําหนด มีการแจงปญหา
หรือติดตอกับผูปกครองเมื่อการเดินทางผิดกําหนดเวลา 

     

26. รถโรงเรียนมีเครื่องมือสื่อสารสะดวกในการติดตอกับผูปกครอง  
 

    

27. เจาหนาที่ประจํารถจัดใหนักเรียนมีที่นั่งสะดวกสบาย มีจํานวน
ที่เหมาะสม และสนใจตอความปลอดภัยของนักเรียนในขณะ
เดินทาง 

     

28. คนขับรถใหความรวมมือในการรับฟงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะจากผูปกครองเกี่ยวกับการเดนิทางของนักเรียน 

     

29. โรงเรียนอยูในเขตชุมชน ผูปกครองสามารถเดินทางไปมาได
อยางสะดวก 

     

30. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลความปลอดภัยในการสัญจรภายใน
โรงเรียน 

     

ดานประชาสมัพันธ 
31. โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อทําความเขาใจในการ

ดําเนินงานของโรงเรียน 
     

32. โรงเรียนแจงขาวสาร เชน จัดทําวารสารสมัพันธของโรงเรียน 
สงจดหมายขาว ใหผูปกครองรับทราบ 

     

33. โรงเรียนติดปายประชาสัมพันธของโรงเรียนไวหนาโรงเรียน 
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ขอ การบริการของโรงเรียน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานประชาสมัพันธ(ตอ)      
34. โรงเรียนประชาสัมพันธใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียน เชน กิจกรรมวันแม ทัศนศึกษา ฯลฯ  
     

35. ครูมีการสื่อสารกับผูปกครองผานสมุดจดการบาน สมุดรายงาน 
เพ่ือใหผูปกครองทราบถึงการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียน 

     

36. บุคลากรของโรงเรียนมีปฎิสัมพันธที่ดี เปนอุนใจและไววางใจ
ของผูปกครอง 

     

37. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับผูรูที่มีความชํานาญการ
เฉพาะดาน เชน ครูสอนภาษา ครูสอนศาสนา พยาบาล ทหาร 
ตํารวจ  เปนวทิยากรใหความรูแกนักเรียน 

     

38. โรงเรียนจัดงานปดภาคเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถและศักยภาพ และผูปกครองไดมีสวนรวมงาน
ดังกลาวเพื่อระดมทุนใชในกิจการของโรงเรียนและใหความ
ชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาสและเด็กกําพรา 

     

39. สื่อประชาสัมพันธของโรงเรียนมีความเหมาะสม สามารถสราง
ความเขาใจระหวางผูปกครองและโรงเรียน  

     

40. โรงเรียนเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครอง
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนและนักเรียน 

     

 
 

ขอขอบคุณทีต่อบแบบสอบถาม 
วรวัฒน แสงนอยออน 
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ...........................................................นามสกุล.................................................. 
ผูปกครองนักเรียนชั้น.....................................................วันที่สัมภาษณ......................................... 
สถานที่สัมภาษณ...........................................................เวลา........................................................ 
ผูสัมภาษณ.................................................................... 
 
หัวขอในการสัมภาษณ 
1. ขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาในดานอนามัยโรงเรียน 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2. ขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาในดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
3. ขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาในดานยานพาหนะ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
4. ขอเสนอแนะของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญาในดานประชาสัมพันธ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
คาคะแนนเฉลี่ยเปนรายขอและรวมทกุดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

145

 

คาเฉลี่ย ( X ) คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียนวิทยปญญา  

สังกัดสํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 

 

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
n = 214  

 X  S.D. แปลผล 

ดานอนามัยโรงเรียน    
1. โรงเรียนดูแลพฤติกรรมดานสุขภาพ มีการบันทึกน้ําหนัก 

สวนสูงและขอมูลสุขภาพของนักเรียน 4.09 0.63 มาก 
2. โรงเรียนจัดใหมีบริการทางการแพทย  ตรวจวัดสายตา 

ทดสอบการไดยิน ตรวจสุขภาพฟน  4.30 0.62 มาก 
3. โรงเรียนมีการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนที่เจ็บปวย 

และแจงผูปกครองใหทราบถึงอาการของนักเรียนในกรณี
ที่อาการรุนแรง ตองสงตอคลินิกหรือโรงพยาบาล 4.31 0.64 มาก 

4. โรงเรียนมีการควบคุมดูแลโรคที่อาจติดตอกันไดของ
นักเรียน และดูแลคัดกรองอาการผิดปกติของนักเรียน 4.28 0.64 มาก 

5. โรงเรียนจัดอบรมใหความรูแกนักเรียนในเรื่องปญหา
สุขภาพโดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือบุคลากรทาง
การแพทย 4.01 0.70 มาก 

6 โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย 4.40 0.60 มาก 
7 โรงเรียนจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน 4.37 0.62 มาก 
8 โรงเรียนจัดใหมีน้ําดื่มนํ้าใช นม และอาหารกลางวันแก

นักเรียน 4.13 0.67 มาก 
9 โรงเรียนจัดพื้นที่ของโรงอาหารสะอาด ระบายอากาศไดดี 

โตะและเกาอ้ีสําหรับการรับประทานอาหารมีความ
แข็งแรง 

4.23 0.64 มาก 

10 แมบาน แมครัว แตงกายเหมาะสม  บริการอาหารดวยสุข
นิสัยที่ดี 

4.12 0.73 มาก 

 รวม 4.22 0.51 มาก 
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ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
n = 214  

 X  S.D. แปลผล 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม    
11. โรงเรียนจัดอาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอย มีสนาม

กลางแจงสําหรับนักเรียนทาํกิจกรรมและวิ่งเลนได  3.85 0.66 มาก 
12. โรงเรียนจัดหองเรียนและหองประกอบที่เหมาะสม 

สงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน 3.76 0.70 มาก 
13. โรงเรียนจัดสภาพภายในหองเรียนสะอาด อากาศถายเท

ไดสะดวก ไมรูสึกอึดอัด มีความเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน 3.77 0.67 มาก 

14. โรงเรียนดูแลกวดขันนักเรยีนใหปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด 4.60 0.55 มากที่สุด 

15. โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น มีตนไมตกแตงเปนระเบียบ 
สวยงาม  4.38 0.74 มาก 

16 โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน เชน จัด
ครูดูแลการเขา-ออกโรงเรียนเชาและเย็นและมีมาตรการ
เฝาระวังบุคคลภายนอกในการเขามาติดตอโรงเรียนใน
เวลาเรียนของนักเรียน 3.80 0.62 มาก 

17 โรงเรียนมีการดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องเลน เครื่องใช ให
อยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา และจัดวางเปนที่เปน
ทางไมเปนอันตราย 3.28 0.62 ปานกลาง 

18 โรงเรียนจัดใหเจาหนาที่ดูแลใหหองน้ํา หองสวมสะอาด 
มีน้ําใชอยางเพียงพอ 3.34 0.66 ปานกลาง 

19 อาคารเรียนมีความปลอดภยั มีราวกั้นขอบระเบยีง บันได
ขึ้นลงมีราวจับกันการพลัดตก 4.63 0.58 มากที่สุด 

20 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดาน
ความปลอดภยัแกนักเรียน จัดเรียนรูวินัยจราจร จัด
เรียนรูบรรเทาสาธารณภัย 

 
3.98 

 
0.60 

 
มาก 

 รวม 3.94 0.39 มาก 
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ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
n = 214  

 X  S.D. แปลผล 

ดานยานพาหนะ    
21. รถโรงเรียนอยูในสภาพดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง  

  3.35 0.65 ปานกลาง 
22 โรงเรียนกวดขันใหคนขบัรถโรงเรียนขับรถโดยไม

ประมาท 
 4.03 0.61 มาก 

23 คนขับรถโรงเรียนมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ มีความ
ประพฤติดี พูดจาสุภาพ และรักษาวินยัการจราจร 4.05 0.63 มาก 

24 คนขับรถดูแลความปลอดภยัของนักเรียนขณะอยูในรถ
และการขึ้น–ลงรถเม่ือถึงจุดหมาย 3.93 0.66 มาก 

25 รถโรงเรียนรับ-สงนักเรียนตามเวลาที่กําหนด มีการแจง
ปญหาหรือติดตอกับผูปกครองเม่ือการเดินทางผิด
กําหนดเวลา 3.86 0.69 มาก 

26 รถโรงเรียนมีเครื่องมือสื่อสารสะดวกในการติดตอกับ
ผูปกครอง 3.76 0.70 มาก 

27 เจาหนาที่ประจํารถจัดใหนักเรียนมีที่นั่งสะดวกสบาย มี
จํานวนที่เหมาะสม และสนใจตอความปลอดภัยของ
นักเรียนในขณะเดินทาง 3.66 0.68 มาก 

28 คนขับรถใหความรวมมือในการรับฟงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะจากผูปกครองเกี่ยวกับการเดนิทางของ
นักเรียน 3.84 0.64 มาก 

29 โรงเรียนอยูในเขตชุมชน ผูปกครองสามารถเดินทางมา
ติดตอไดสะดวก 3.10 0.66 ปานกลาง 

30 โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลความปลอดภัยในการสัญจร
หนาโรงเรียนและภายในโรงเรียน 3.83 0.51 มาก 

 รวม 3.74 0.47 มาก 
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ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริการของโรงเรียน 
n = 214  

 X  S.D. แปลผล 

ดานประชาสมัพันธ    
31. โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อทําความเขาใจใน

การดําเนินงานของโรงเรียน 4.27 0.61 มาก 
32 โรงเรียนแจงขาวสาร เชน จัดทําวารสารสมัพันธของ

โรงเรียน สงจดหมายขาว ใหผูปกครองรับทราบ 4.31 0.58 มาก 
33 โรงเรียนติดปายประชาสัมพันธของโรงเรียนไวหนา

โรงเรียน 4.03 0.67 มาก 
34 โรงเรียนประชาสัมพันธใหผูปกครองมีสวนรวมใน

กิจกรรมของโรงเรียน เชน กิจกรรมวันแม ทัศนศึกษา 
ฯลฯ  4.54 0.58 มากที่สุด 

35 ครูมีการสื่อสารกับผูปกครองผานสมุดจดการบาน สมุด
รายงาน เพ่ือใหผูปกครองทราบถึงการเรยีนหรือ
พฤติกรรมของนักเรียน 4.43 0.67 มาก 

36 บุคลากรของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดี เปนที่อุนใจและ
ไววางใจของผูปกครอง 4.49 0.64 มาก 

37 โรงเรียนจัดใหผูปกครองไดเปนวิทยากรสอนนักเรียนใน
เรื่องที่ผูปกครองมีความชํานาญ 4.11 0.67 มาก 

38 โรงเรียนจัดงานปดภาคเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถและศักยภาพ และผูปกครองไดมีสวน
รวมงานดังกลาวเพื่อระดมทนุใชในกิจการของโรงเรียน
และใหความชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาสและเด็กกําพรา 4.65 0.57 มากที่สุด 

39 สื่อประชาสัมพันธของโรงเรียนมีความเหมาะสม สามารถ
สรางความเขาใจระหวางผูปกครองและโรงเรียน  4.40 0.61 มาก 

40 โรงเรียนเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการดําเนนิงานของโรงเรียนและ
นักเรียน 4.10 0.74 มาก 

 รวม 4.33 0.47 มาก 
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ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางจินตนา  นามสกุล         แสงนอยออน 
ผูปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 วันที่สัมภาษณ        3 พฤศจิกายน 2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 16.30 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1.ควรมีเครื่องสาธารณูปโภคใหมากขึ้น 
    2.ควรไดรบัการดูแลเอาใจใสในเร่ืองสขุภาพมากขึ้นเพราะปจจุบันมีโรคระบาดอยูบอยครั้ง 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1.ควรเพิ่มเติมหองน้ําและหองสวม และทําความสะอาดใหบอยครั้งขึ้น 
    2.ควรแยกสนามเด็กเลนใหเปนสวนสดัระหวางอนุบาลและประถมศึกษา 
-ดานยานพาหนะ 
    1.รถรับสงนักเรียนควรไดมาตรฐานตามระเบียบกรมการขนสงทางบก 
    2.รถรับนักเรียนควรไดรบัการตรวจสอบสภาพใหมีความปลอดภัยตลอดเวลา 
-ดานประชาสมัพันธ 
    1.ควรมีปายบอกทางมาโรงเรียนใหชัดเจน เพราะคนที่รูจักโรงเรียนวิทยปญญานอย 
    2.ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทาง  
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางสาวขนิษฐา  นามสกุล         สุขัปปภา 
ผูปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 วันที่สัมภาษณ        7 พฤศจิกายน 2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 15.30 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1.ควรมีการจัดเตรียมและดูแลทางดานสุขภาพนักเรียนเปนกิจวตัรประจํา  
    2.ควรเอาใจใสและดูแลในดานโภชนาการของโรงเรียน รานคาขายของ และน้ําดื่มนักเรียน 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1.ควรหาหรือจัดทําสถานที่เพ่ิมเติมเกีย่วกับสถานทีท่ี่เปนแหลงเรยีนรูของนักเรียน 
    2.ควรดูแลเร่ืองขยะมูลฝอยและความสะอาดในสถานที่ตางๆ รวมถึงการจัดเก็บของใหเปน 
      ระเบียบ สะดวกและปลอดภัยตอนักเรียน 
-ดานยานพาหนะ 
    1.ควรกําหนดเวลาการรบัและสงนักเรยีนใหตรงเวลา 
    2.ควรตรวจสอบความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียนทุกวัน 
-ดานประชาสมัพันธ 
    1.ควรมีการประชาสัมพันธใหครบครอบคลุมทุกสื่อประชาสัมพันธ 
    2.ควรจัดทาํปายประชาสมัพันธทางดานงานวิชาการ งานกิจกรรมของโรงเรียนใหทราบ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางวริญญา  นามสกุล         ประดิษฐสุวรรณ 
ผูปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 วันที่สัมภาษณ        7 พฤศจิกายน 2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 16.30 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1.ควรจัดใหมีสถานที่พยาบาลเปนสวดสัดแยกจากหองประกอบของโรงเรียน 
    2.ควรเปดบริการใหผูปกครองมีสวนรวมในการเขารับการตรวจสุขภาพประจาํปเหมือนปที่ผานมา 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1.บรรยากาศดี อากาศดี แตควรเพิ่มรมเงาและตนไมใหมากขึ้น 
    2.ควรมีรั้วรอบขอบชิดมากกวาเดิม ดูแลวยังไมปลอดภัยเทาที่ควร 
    3. ควรมีเครื่องเลนสนามเพิ่มเติมและดูแลซอมแซมของเดิมใหใชงานไดตลอดเวลา 
-ดานยานพาหนะ 
    1.สถานทีจ่อดรถนอย และควรมีการดูแลความปลอดภัยดานการจราจรมากขึ้นโดยเฉพาะ 
      นักเรียนอนุบาล 
    2. รถรับสงนักเรียนควรติดสติ๊กเกอรโรงเรียนและเบอรโทรศัพทใหชัดเจน  
-ดานประชาสมัพันธ 
    1. ควรมีเจาหนาที่อยูในหองธุรการตลอด เพ่ือคอยใหการตอนรับผูปกครองและประกาศรายชื่อ 
       นักเรียนที่มารับ 
    2.ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทาง  
    3.ขาวสารและจดหมายจากโรงเรียนควรเนนย้ํากบันักเรียนใหถึงมือผูปกครอง 
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางสาวขนิษฐา  นามสกุล         สุขัปปภา 
ผูปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 3 วันที่สัมภาษณ        2 พฤศจิกายน  2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 16.30 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1.ควรมีการประชาสัมพันธในการตรวจสุขภาพใหกับผูปกครองไดทราบลวงหนา 
    2.ควรจัดน้ําดื่มใหเพียงพอ และมีแหลงดื่มนํ้าในทุกอาคารเรียนพรอมดูแลความสะอาดของน้ําดื่ม 
       เปนประจํา 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1.ควรดูแลปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด และซอมแซมวัสดุ 
       อุปกรณ เครื่องเลนและเครื่องใช บางสวนที่สึกหรอเน่ืองจากการใชงานอยูเปนประจํา  
    2.ควรใชพ้ืนที่สนามดานหลังของอาคารเรียนเพ่ิมเตมิโดยการใหรมเงาดวยตันไมหรือคลุมดวย 
       แสลมป 
-ดานยานพาหนะ 
    1.ควรปรับปรุงเวลาเรื่องรถรับสงนักเรยีนใหมาใหทนักับการจัดกิจกรรมของนักเรียนในชวงเชา 
    2.ควรทําปายบอกเสนทางการเดินทางมาโรงเรียนเปนระยะๆ 
-ดานประชาสมัพันธ 
   1.ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต เปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพราะในปจจุบัน 
     เทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว  
   2. ควรเพิ่มเติมปายประชาสัมพันธและขาวสารของโรงเรียนอีก  ผูปกครองบางคนไมไดรับรูขาว 
      คราวของโรงเรียนอยางทั่วถึง 
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางสาวอาตีกะห นามสกุล         รอมาลี 
ผูปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 วันที่สัมภาษณ        5  พฤศจิกายน  2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 15.30 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1. ควรใหนักเรียนทานขนมที่มีประโยชน ไมสนับสนุนใหทานขนมขบเคี้ยว 
    2. นักเรียนควรไดรับประทานผลไมหรือนํ้าผลไม นม มากกวาน้ําหวานเพียงอยางเดียว 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1. ควรใหความสําคัญในเรื่องของหองน้ํา บริเวณสถานกอกน้ํา มักจะชื้น มีน้ําขัง บางควร 
        มีสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยอยูดวย 
    2. ควรปรบัสภาพของหองเรียน ใหมีสภาพการมองของกระดานดําของแตละหอง ลักษณะหอง 
        เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา นักเรียนมองกระดานดําไมถนัด สงผลตอสายตาและการเรียน 
    3. ควรเพิม่เติมปายนิเทศใหความรูแกนักเรียนทัง้ภายในหองเรียนและบรเิวณโดยรอบโรงเรียน  
-ดานยานพาหนะ 
    1. รถรับ-สงนักเรียนที่อยูไกล ควรมีการปรับเปลีย่นเสนทางรับ-สงนักเรียนหรือมีรถเสริมเพ่ือให 
        เกิดความคลองตัวและมีจํานวนนกัเรียนนอยลง 
    2. ควรมีการเช็คสภาพรถรับสงโรงเรียนเปนประจํา 
-ดานประชาสมัพันธ 
    1. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูปกครองใหเหมาะกับชวงเวลา  
    2. ควรมีการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนแจกจายใหกับนักเรียน  
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางวรรณรัตน  นามสกุล         อยูเปนสุข 
ผูปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 วันที่สัมภาษณ        4  พฤศจิกายน  2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 16.00 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1. หลังจากแพทยตรวจรางกายนักเรียน ควรมีการรายงานดานสุขภาพใหผูปกครองทราบ   
    2.ควรจะเพิ่มการดูแลหองสวมหองน้ําใหบอยครั้งขึน้   
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1. อาคารดานชั้นประถมศึกษาชวงชัน้ที่ 1 อึดอัด อากาศถายเทไมสะดวก แสงสวางนอย 
    2. ควรมีกันสาดกันฝนเพ่ิมเติ่มในบางอาคารเพราะเวลาฝนตกหนกัน้ําฝนเขาหองเรียนได 
-ดานยานพาหนะ 
    1. สถานที่จอดรถบริเวณโรงเรียนไมเพียงพอตอการบริการ  
    2. เสนทางการเดินทาง ไมมีปายบอกทาง ตองสอบถามการเดินทางมาโรงเรียนแกชาวบานทัว่ไป 
-ดานประชาสมัพันธ 
    1.เอกสารประชาสัมพันธของทางโรงเรียนที่ฝากกับนักเรียนไมถึงมือของผูปกครองโดยเฉพาะ 
       นักเรียนอนุบาล ควรเพิ่มเติมชองทางการประชาสัมพันธของโรงเรียนมากขึ้น 
    2. เอกสารการสื่อสารระหวางผูปกครองกับโรงเรียนยังนอยเกินไป ควรชี้แจง  ผลการเรียน  
       กิจกรรมตางๆ และเอกสารสัมพันธแกผูปกครองเปนระยะ ทั้งน้ีเพ่ือรับทราบและชวยกันดูแล 
       เอาใจใสนักเรยีนไดมากขึ้นและทั่วถงึ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางวัลลภา  นามสกุล         หะยีหมัด 
ผูปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 3  วันที่สัมภาษณ        6  พฤศจิกายน  2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 16.00 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1. ควรเพิม่เติมในดานอนามัยพื้นฐาน เชน การตรวจสุขภาพ เคลอืบฟลูออไรด การใหความรู 
       ดานสาธารณสุข เพราะปจจุบันอากาศเปลีย่นแปลงรวดเรว็และมีเชื้อโรคใหมเกิดขึ้นอยูเปน 
       ประจํา 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1. ควรมีทีน่ั่งพักผอนของนักเรียนและผูปกครอง มีซุมหรือสวนหยอม หรือสนามหญาเล็กๆไว 
        เปนมุมสําหรับพักผอน 

2. หองน้ําไมความสะอาด สงกลิ่น ควรไดรับการดูแลเอาใจใสมากขึ้นกวาเดิม จัดการใหเปน 
    ระบบ แยกเปนสัดสวน (ชาย-หญิง) มีอางลางมือ 

-ดานยานพาหนะ 
    1. ควรจัดสถานที่จอดรถใหเปนระบบเพื่อลดภาวะอบุัติเหต ุ
    2. นักเรียนอนุบาลไมควรใหลงมาเลนในสนามชวงรับนักเรียนตอนเย็น เพราะโรงเรียนอนุญาต 
       ใหรถรับสงนักเรียนเขามาในบริเวณโรงเรียนได ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุไดตลอดเวลา 
-ดานประชาสมัพันธ 
    1. ควรมีการประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงโครงการตางๆทีโ่รงเรียนจัดขึ้น และบอก 
        วัตถุประสงคในการจดั มีการประชาสัมพันธที่ดี ติดประกาศใหชัดเจน 
    2. ขาวสารการประชาสัมพันธ จดหมายขาว สารสัมพันธ ขาดความตอเนื่องในชวงหลังๆ ควรมี 
        ขาวสารเพิ่มเติมในสือ่ประชาสัมพันธดานอ่ืนๆดวย   
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นายบุคอรี  นามสกุล         สุโงะ 
ผูปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 2  วันที่สัมภาษณ        3  พฤศจิกายน  2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 15.30 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1.ควรเพิ่มจุดดื่มนํ้าสะอาดใหมากขึ้นเพื่อสะดวกตอการดื่มนํ้า และจะทําใหนักเรียนด่ืมนํ้ามากขึ้น  
      ซึ่งเปนการดีตอสุขภาพ 
    2.ควรจะเพิ่มการดูแลหองสวมหองน้ําใหบอยครั้งขึน้ 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1.ควรจัดสํารวจบริเวณโดยรอบของโรงเรียนและซอมแซมบํารุงรอบรั้วของโรงเรียน เพราะรั้ว 
       บางสวนเด็กนักเรียนสามารถเขาออกได  
    2. ควรสรางแหลงการเรียนรูในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น และแนะนําใหนักเรยีนไดใชแหลงการเรียนรูอยาง 
        คุมคา 
-ดานยานพาหนะ 
    1.ควรติดปายชื่อโรงเรียนที่รถโรงเรยีนใหชัดเจนเพื่อใหรูวาเปนรถของโรงเรียนวิทยปญญา 
    2.เม่ือรถมีปญหาหรือมีอุบัติเหตุกลางทาง ควรแจงใหผูปกครองทราบโดยทันท ี
-ดานประชาสมัพันธ 
    1.เพ่ิมปายประชาสัมพันธใหหลากหลายและเปนประจํา  
    2.ควรจัดทาํปฎิทินงานและแจงขอมูลของโรงเรียนตั้งแตตนป เพ่ือใหผูปกครองเขาใจและวาง 
      แผนการเรียนรูแกนักเรียนตั้งแตตนป  
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูปกครอง 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโรงเรียนวิทยปญญา 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นางสาวน้ําคาง  นามสกุล         คลายศร ี
ผูปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1  วันที่สัมภาษณ        4  พฤศจิกายน  2554 
สถานที่สัมภาษณ โรงเรียนวิทยปญญา เวลา                 15.30 น. 
ผูสัมภาษณ   นายวรวัฒน  แสงนอยออน 
 
บทสรุปการสัมภาษณเพือ่การพัฒนา 
-ดานอนามัยโรงเรียน 
    1. ควรเพิม่จุดดื่มนํ้า ตรวจสภาพเครื่องกรองน้ําและภาชนะในการดื่มนํ้า 
    2. ควรใหนักเรียนทานขนมที่มีประโยชน ไมสนับสนุนใหทานขนมขบเคี้ยว  
    3. นักเรียนควรไดรับประทานผลไมหรือนํ้าผลไม นม มากกวาน้ําหวานเพียงอยางเดียว 
-ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    1. หองเรียนขนาด 6 x 8 คอนขางจะเล็กสําหรับนักเรียน 35 – 40 คน ดูอึดอัดไมโปรงเทาทีค่วร 
    2. ควรเพิม่เติมแสงสวางภายในหองเรียน 
    3. บางสวนของบริเวณโรงเรียนมีน้ําทวมขังเม่ือฝนตก หองน้ําสงกลิ่นเหม็นในบางชวงเวลา ควร 
       ดูแลทําควรสะอาดใหทั่วถึง และบอยครั้งมากขึ้น 
-ดานยานพาหนะ 
    1. รถรับสงนักเรียนบางคันมาถึงโรงเรียนสายทั้งทอีอกแตเชา สาเหตุเพราะรถตองออมรับ 
       นักเรียนไกล ควรมีการปรับปรุงเสนทางรับ-สงนักเรียนของรถบางคัน 
    2. จํานวนนักเรียนมีความเหมาะสมกับที่นั่งของรถ แตรถรับสงบางคันมีนักเรียนอนบุาลมากกวา 
        นักเรียนประถม ควรไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปน 
        สําคัญ 
-ดานประชาสมัพันธ 
    1. ควรมีการประชาสัมพันธและขาวสารใหผูปกครองไดรับทราบอยูเสมอ 
    2. ควรมีชองทางการประชาสัมพันธจากโรงเรียนถึงผูปกครองเพิ่มขึ้น และมีการตรวจสอบขอมูล 
       ใหถูกตอง เพราะบางครั้งเกิดความสับสนในความเขาใจ เน่ืองจากขอความบางสวนหายไป 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล     นายวรวัฒน   แสงนอยออน 
วันเดือนปเกิด    6 มีนาคม 2506 
สถานที่เกิด     กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   6/2 หมู 2 แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ผูอํานวยการ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนวิทยปญญา 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2522  มัธยมศึกษาปที่ 3 
     จากโรงเรียนศิลปวัฒนา  
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