
 

บทท่ี  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
    การจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานเปนการศึกษาภาคบังคับท่ีรัฐบาลจัดใหแกปวงชนชาวไทย  
ซ่ึงมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนจึงเปนหนวยงานที่ สํา คัญท่ีสุดในการนํานโยบายและ

หลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อใหการศึกษาแกเด็กโดยตรง  เพื่อใหการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 2545  สวนท่ี 2  การจดัการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 41  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสม

และความตองการภายในทองถ่ิน และมาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาท่ีในการประสานและ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ

ไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545,  หนา 25-26)) 
   ปจจุบันการจดัการศึกษาของทองถ่ินเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวามีคุณภาพและมาตรฐาน           
ไมดอยไปกวาหนวยงานอ่ืนๆ ดวยเหตุประการหนึ่ง คือ การท่ีทองถ่ินไดนํารายไดของทองถ่ินไป
อุดหนุนและบํารุงการศึกษา นอกเหนือจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให และทองถ่ินจัดการศึกษา
ใหกับประชาชนในทองถ่ิน จึงทําใหทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และจาก
นโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน จากสภาพเศรษฐกจิ สังคม การเมือง 
และการปกครองของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปในลักษณะท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน ท้ังในดาน
การบริหารและการจัดการเพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาท
ของทองถ่ินในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย   (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน,  2542, หนา 15) 
    กระทรวงมหาดไทยไดประกาศกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานเทศบาลและเมืองพัทยา    สถานศึกษามุง
พัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มข้ึน  ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยไดพัฒนาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
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ข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานท้ังหมดมี  
38 มาตรฐาน 125  ตัวบงช้ี แบงเปน 3  ดาน ไดแก 1)  มาตรฐานการศึกษาดานปจจยัมี  13  มาตรฐาน 
34 ตัวบงช้ี  เปนการกําหนดคุณลักษณะหรือสภาพความพรอมของแตละสถานศึกษา   ดานบุคลากร  
ดานอาคารสถานท่ี   2)  มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ  จํานวน 9  มาตรฐาน 38 ตัวบงช้ี  
เนนความสําคัญในเร่ืองกระบวนการบริหารการจัดการและกระบวนการจัดการเ รียนการสอน  
3) มาตรฐานศึกษาดานผลผลิตมี 16 มาตรฐาน 53 ตัวบงช้ี โดยเฉพาะมาตรฐานดานผลผลิต 
ประกอบดวย มาตรฐานดานคุณลักษณะของผูเรียน เนนคุณลักษณะการเรียนรูของนักเรียนท่ี

ใหมีพัฒนาการทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาโดยมุงใหผูเรียนเปนคนเกง ดี 
มีสุข ตามความสามารถและตามศักยภาพของตนเอง และมาตรฐานดานความพึงพอใจของชุมชน  
โดยเนนการประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชนท่ีอยูในเขตบริการนั้นๆ เพื่อวดัความรูสึกของ

ผูปกครองนักเรียนทุกสาขาอาชีพท่ีมีตอสถานศึกษา ผลการประเมินจะไดขอมูลยอนกลับอยางดี  
สามารถนําไปใชพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน, 
2544, หนา 15-26)  การจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพทัยาไดดําเนินการบนพื้นฐาน
ความคิดท่ีวา การจัดการศึกษาตองดําเนนิการอยางเปนระบบ  โดยมีความสอดคลองกันต้ังแต
ทรัพยากรที่ใชในการจดัการศึกษา การนาํทรัพยากรทางการศึกษามาดําเนินการบริหารการจัดการ
ใหเกดิผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีสมบูรณและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
    กรมการปกครองจัดต้ังหนวยงานสําหรับดําเนินการในเร่ืองการจัดการศึกษาของเทศบาล
และเมืองพัทยาเรียกช่ือวา   “สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน”  (สน.ศท.)   มีหนาท่ีในการใหการ
สนับสนุนชวยเหลือใหแตละเทศบาลและเมืองพัทยา ไดดําเนนิการจดัการศึกษาใหเปนไปอยางมี    
คุณภาพตามนโยบายของกรมการปกครอง เพื่อใหการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา

บรรลุตามความมุงหมายของการศึกษา เทศบาลและเมืองพัทยาจึงจัดต้ังหนวยงานข้ึนหนวยงานหนึ่ง
เรียกวา “กองการศึกษา”  เพื่อทําหนา ท่ีในดานการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา  
ในปการศึกษา 2546 มีเทศบาลท่ีมีโรงเรียนในสังกัด 134 แหง นกัเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา จํานวนท้ังส้ิน 388,052 คน โดยแยกเปนนักเ รียนในระดับการศึกษาตางๆ ดังนี้ 
ระดับกอนประถมศึกษา 77,672 คน ระดับประถมศึกษา 261,247 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
46,286 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,052 คน และระดับอาชีวศึกษา 795 คน พนกังานครู 
17,105   อัตรา  (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน, 2546, หนา 20) 
   โรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก เปนโรงเรียนมีการดําเนินการจดัการศึกษาในระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนจํานวน 57,676  คน ระดบั
กอนประถมศึกษา  11,844  คน ระดับประถมศึกษา 38,432 คน และระดับมัธยมศึกษา 7,400 คน 
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จากการศึกษาแนวทางการดาํเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ท่ีผานมา
ตั้งแตเปดเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในปการศึกษา  2543-2545 เปนตนมา  นักเรียน
เพิ่มข้ึนในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน แตนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาลดลง 
ท้ังๆ ท่ีมีการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาเพิ่มข้ึนในหลายเทศบาล  ซ่ึงโรงเ รียนสังกัด
เทศบาลภาคตะวันออกสวนใหญตั้งอยูในชุมชนขนาดใหญ การคมนาคมสะดวก  อุปกรณการเรียน
เทคโนโลยีทันสมัยจํานวนมากหองประกอบการเรียนวิชาตางๆ หองปฏิบัติการครบทุกวิชา นักเรียน
ไมตองเสียคาใชจายรวมทั้งอุปกรณการเรียนท้ังหมด นกัเรียนท่ีขัดสนไมตองเสียคาอาหารกลางวนั 
แตผูปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน ก็ยังไมนิยมสงบุตรหลานเขามาศึกษา ในระดับ

กอนประถมศึกษาเทาท่ีควร  
                 สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.)  สรุปการทดสอบระดับชาติ  สัมฤทธิผลของ
ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานปการศกึษา 2547 พบวา ผูเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน มีคาเฉล่ีย
คะแนนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร สูงกวาผูเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัดเทศบาล  
(คมชัดลึก, อินเทอรเน็ต, 2548) จากผลสรุปดังกลาวอาจเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผูปกครองยังไมนิยม
สงบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนสังกดัเทศบาล 
                 ดังนั้นผูวิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพงึพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงาน 
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลภาคตะวันออก เพื่อผลท่ีไดจาก
งานวิจยัในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล และใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูปกครองในดานการบริหารงาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูปกครอง  พัฒนาโรงเรียน 
จนเปนท่ีศรัทธา ยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษา และเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาการศึกษา
ของชาติตอไป 
  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
   1.2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  สังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก 
   1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก จําแนกตามเพศ และความสัมพันธกับ
นักเรียน 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
   1.3.1 ผลของการศึกษาคนควาจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก   
   1.3.2  เปนขอมูลในการสรางความเขาใจ     ความพงึพอใจ  ความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออกกับผูปกครองนักเรียน 
   1.3.3  เปนขอมูลเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ ยวของกับการจัดการศึกษา  เพื่อเปนแนวทาง
ในการเรงรัดพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง  
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
              
    1.4.1 การวจิัยคร้ังนี้ผูวจิัยมุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงาน  
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก   ตามความคิดเห็น
ของผูปกครองในปการศึกษา  2547  ใน  4  ดาน คือ  
                        1)  ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง  
                        2)  ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง   
                        3)  ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง   
                        4)  ดานผูปกครองใหการสนบัสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา   
    1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                        1)  ประชากรไดแก ผูปกครองนักเ รียนท่ีมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลภาคตะวันออก ในปการศึกษา  2547  มีจํานวนนกัเรียนท้ังส้ิน 37,670 คน นักเรียน 1 คน ตอ 
ผูปกครอง  1  คน  รวม  37,670  คน 
                        2)  กลุมตัวอยางไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie & Morgan,  1970,  p. 608)  ของแตละโรงเรียน  แลวเทียบบัญญัติไตรยางศ ในแตละโรงเรียน
จํานวน 40 โรงเรียน  แลวสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองของนักเรียน  จํานวน  380  คน 
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                 1.4.3   ตัวแปรท่ีศึกษา 
         1)  ตัวแปรตน  ประกอบดวย  เพศ   และความสัมพันธกับนักเรียน  ของผูปกครองนักเรียน
ท่ีเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก  ดังนี ้
                            (1)  เพศ   จาํแนกเปน     
                                   ชาย 
          หญิง  
   (2)  ความสัมพันธกับนักเรียน  จําแนกเปน  
         บิดา 
         มารดา 
         ญาติ    
          2) ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก จํานวน 4 ดานคือ 
   (1)  ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง       
   (2)  ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง  
   (3)  ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง  
                            (4) ดานผูปกครองใหการสนับสนุน และเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    วิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดในการศึกษาผลการดาํเนินงานตามมาตรฐาน ดานความ
พึงพอใจของผูปกครองชุมชน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก (สํานักบริหารการศึกษา
ทองถ่ิน,  2546, หนา 26) ใน  4   ดาน   คือ 
           1)  ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง   
           2)  ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง           
                       3)  ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง        
                       4)  ดานผูปกครอง ใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจดัและพัฒนา
การศึกษา  ดังแผนภาพตอไปน้ี 
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              ตัวแปรตน                                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

1.6   สมมุติฐานการวิจัย 
            
              เพศของผูปกครองและความสัมพันธกับนักเรียนตางกัน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก จาํนวน  4 ดาน  
แตกตางกนั 

 
 
 
 
 
 
 

ผูปกครองของนักเรียนท่ีเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ภาคตะวันออก จําแนกเปน 
 1.  เพศ 
      -  ชาย 
      -  หญิง  
 2.  ความสัมพันธกับนักเรียน 
     -  บิดา 
     -  มารดา 
     -  ญาติ    
  

ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ภาคตะวันออก จํานวน 4 ดานคือ 
1. ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง  
2. ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและ  
    ยอมรับของผูปกครอง  
3. ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและ    
    ยอมรับของผูปกครอง  
4. ดานผูปกครองใหการสนบัสนุนและเขามา 
    มีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
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1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 

  
                1.7.1 ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดํา เนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัด

การศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนตอคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีประเมินไดจากระดับความพึงพอใจของชุมชนท่ีอยูในเขตบริการ โดยวดัจากความ

คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ใน 
4  ดาน คือ 
           1)  ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ี 
ยอมรับของผูปกครองและชุมชนในดานความรูความสามารถทักษะดานวิชาการ  กฬีา  ความมีวนิัย  
ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค และดานอ่ืนๆ 
           2) ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง หมายถึง 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครองในดานความประพฤติ  การปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและครู การใหความชวยเหลือ  การให
คําปรึกษา  แนะนํา  และการชวยเหลือดานอ่ืนๆ แกชุมชนและสวนรวม 
          3) ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง หมายถึง 
สถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครองในความสะอาดความเปนระเบียบ

เรียบรอยของอาคารสถานท่ี รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมท่ีเ อ้ือตอการเ รียนรู  การใหบริการ
ดานอาคารสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ วิชาการและอ่ืนๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน 
                      4)  ดานผูปกครองใหการสนบัสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัด และพัฒนาการศึกษา 
หมายถึง ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพฒันา

การศึกษา การมีสวนรวมในการสรรหา คัดเลือก เขารวมคณะกรรมการสถานศึกษา มีความยินดแีละ
เต็มใจใหการสนับสนุนทรัพยากร หรือปจจัยตางๆ ในการจัดและพฒันาการศึกษา 
   1.7.2  ผูปกครอง  หมายถึง  ผูท่ีทําหนาท่ีเล้ียงดูอุปการะนักเรียน ไดแก  บิดา  มารดา  หรือ
ญาติ  โดยถือวานักเรียน  1  คน  มีผูปกครอง  1  คน  ซ่ึงเขาเรียนอยูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาค
ตะวนัออก 
               1.7.3 ความสัมพันธกับนักเรียน  หมายถึง  ผูท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวยและดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนจาํแนกเปน 
                      1)  บิดา 
                      2)  มารดา 
                      3)  ญาติ 
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   1.7.4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก  หมายถึง โรงเรียนท่ีอยูในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออก  จําแนกเปน  เทศบาลนคร   เทศบาลเมือง  และเทศบาลตําบล  
ยกเวนเมืองพทัยา  จํานวน  40  โรงเรียน (ดูรายช่ือในภาคผนวก   ก) 
  1.7.5  ความคิดเห็น หมายถึง ขอสรุปของผูปกครองท่ีมีตอความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก 
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