
 

บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
   การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก  บทนี้จะกลาวถึง 

 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ขอเสนอแนะ 

 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                       5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัคร้ังตอไป 
               วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงาน  ตามเกณฑมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล   ภาคตะวันออก จํานวน 4 ดานคือ   ผูเรียนมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับของผูปกครอง  ผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง   
สถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง และผูปกครองใหการสนับสนุน

และเขามามีสวนรวมในการจดัและพัฒนาการศึกษา 
        2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออกจํานวน 4 ดาน จําแนกตามความสัมพันธ
กับนักเรียน  และเพศของผูปกครอง 
               วิธีดาํเนินการวิจยั 

       1)  กลุมตัวอยางไดแกผูปกครองนักเรียนจํานวน  380  คน   
     2)  เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยแบงเปน  2  ตอนคือ 

              ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
              ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงาน 
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา  5   ระดับ 
             การเกบ็รวบรวมขอมูล 
                          ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองและสงแบบสอบถามไปท้ังหมด 380 ฉบับ
ไดกลับมาท้ังหมด  380  ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณท้ังหมดคิดเปนรอยละ 100 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

                           
               จากการศึกษา  ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
               5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา   
             ผูตอบคําถามพบวาเปนเพศชายจํานวน 139  คนคิดเปนรอยละ 36.60   
เพศหญิงจํานวน  241  คนคิดเปนรอยละ 63.40    

            ผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกับนักเ รียน  โดยเปนบิดาจํานวน 87  คน 
คิดเปนรอยละ 22.90  เปนมารดา จํานวน 175  คน คิดเปนรอยละ 46.00  และเปนญาติ จํานวน  118  คน 
คิดเปนรอยละ 31.10 
   5.1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดาํ เนินงานตามเกณฑมาตรฐานการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก  ผลการวิจัยพบวา 
                     ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัด

การศึกษาของโรงเ รียนสังกัดเทศบาล   ภาคตะวันออก ในภาพรวม   4      ดานอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดงันี ้ 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง   ดานสถานศึกษาไดมาตรฐาน
เปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง   ดานผูปกครอง ใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมใน
การจัดการและพัฒนาการศึกษา   และดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง   
                           เม่ือพิจารณาในแตละดานมีรายละเอียดดังนี ้
                           1)  ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง  
                                 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  ผลการวิจยัพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมี
ตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถใน การบริหารโรงเรียน และขอท่ีมี
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ครูใหความรวมมือ  เสียสละและเปนผูนํากิจกรรมในชุมชน 
                           2)  ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง    
                                เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออกขอที่

มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียนมีความสะอาด รมร่ืน  เปนระเบียบเรียบรอย และขอท่ีม่ีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด
คือ  จัดใหมีหองน้ํา หองสวมสะอาดและพอเหมาะกับจาํนวนนักเรียน 
                          3)  ดานผูปกครองใหการสนับสนุน และเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
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                               เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก ขอท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูปกครองมีสวนรวมในการสอดสองความประพฤติของนักเรียน และขอท่ีมี

คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ  ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนนุดานสถานท่ีฝกงานแกนักเรียน 
    4)  ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง  

                 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือผูเรียนมีความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืน  และขอท่ีม่ีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ 
ความสามารถและทักษะทางการกีฬาของผูเรียน 

  5.1.3 เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก จําแนกตามเพศของผูปกครองและ
ความสัมพันธกับนักเรียน 
                          1) จําแนกตามเพศของผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ี
มีตอการดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก

แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

แตกตางกัน2 ดานคือ ผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง  และผูปกครองใหการสนับสนนุ
และเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา ไมแตกตางกนั  2 ดานคือ  ผูบริหารสถานศึกษา
และครูเปนศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง และสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับ

ของผูปกครอง   
                          2) จําแนกตามความสัมพันธกับนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ภาคตะวันออกในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว  เม่ือพจิารณาเปนรายคูพบวา 
                               ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง พบวาความพึงพอใจของมารดา

แตกตางกับญาติ    
                              ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนศรัทธาและยอมรับของผูปกครองไมแตกตางกัน 
                              ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง
ไมแตกตางกัน 
                              ดานผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพฒันา
การศึกษาพบวาความพึงพอใจของมารดาแตกตางกับบิดา   
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                              ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 2 ดานคือ ดานผูบริหารสถานศึกษาและครู
เปนศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง และดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับ

ของผูปกครอง ไมแตกตางกนั 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

               จากผลของการวิจัย ผูวิจยันําประเด็นท่ีสําคัญมาอภิปรายผลมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
                 5.2.1 จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  ภาคตะวนัออกในภาพรวมอยูในระดับมาก
ท้ังนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง  ในดานความ
ประพฤติการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและครู  การให
ความชวยเหลือ การใหคําปรึกษาแนะนํา  และการชวยเหลือดานอ่ืนๆ แกชุมชนและสวนรวม   
สถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครองและชุมชน ในความสะอาด ความ
เปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานท่ี รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมท่ี เ อ้ือตอการเรียนรู   การ
ใหบริการดานอาคารสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ วิชาการและอ่ืนๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน  ผูปกครอง
ใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดการและพัฒนาการศึกษาและผูเรียนมีคุณภาพเปน

ท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชนยอมรับของผูปกครอง  สอดคลองกับผลงานวจิัยของประเสริฐ 
วิเศษกิจ (2542, หนา 85-86) ไดศึกษาคนควาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจดั

การศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  (ฝายมัธยม) พบวา 
ผูปกครองมีความความพึงพอใจตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนในแตละดาน  และโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และยังสอดคลองกับผลงานวิจยัของ จรัล  สังขขาว  (2542 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง  
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน-นักศึกษาตอการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยีชาง
อุตสาหกรรม  พบวาในภาพรวมผูปกครองนักเรียน-นักศึกษา มีความพงึพอใจตอการบริหารงาน
โรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม อยูในระดบัมากทุกดาน 

  5.2.2 จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดาํเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก  ดานผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู เปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง  อยูในระดับมาก   ท้ังนี้เปนเพราะผูบริหารมคีวามรู 
ความสามารถในการบริหารโรงเรียน มีความประพฤติเหมาะสม  มีความเปนกนัเองกับทุกคน ครู
เปนผูมีความรู ความสามารถในการสอนมีความประพฤติท่ีเหมาะสมกับอาชีพครู มีความเปนกนัเอง
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กับทุกคน  สอดคลองกับผลงานวิจยัของประเสริฐ วิเศษกิจ (2542, หนา 85-86) ไดศึกษาคนควา
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเ รียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร  (ฝายมัธยม) ผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองมีความความพึงพอใจ 
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแตละดาน  และโดยรวมอยูในระดับมาก 
               5.2.3 จากผลการวจิัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ดานสถานศึกษาไดมาตรฐาน

เปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะโรงเรียนมีความสะอาดรมร่ืน
เปนระเบียบเรียบรอย  โรงเรียนจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหความปลอดภัยกับผูเรียน  โรงเ รียน
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชน และโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูสอดคลองกับงานวิจยัของ  จรัล  สังขขาว  (2542 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียน-นักศึกษาตอการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม 
พบวา ผูปกครองนักเรียน-นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยี
ชางอุตสาหกรรม ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  อยูในระดับมาก  
  5.2.4 จากผลการวิจยัพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดาํเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ดานผูปกครองและชุมชนให

การสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาอยูในระดับมากท้ังนี้เปนเพราะ 
ผูปกครองมีสวนรวมในการสอดสองความประพฤติของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนรวมมือกบั

โรงเรียนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนของนักเรียน  ผูปกครองมีสวนรวมดแูลเอาใจใสดาน
การเรียนของนักเรียน สอดคลองกับงานวจิัยของ  บารนส (Barnes, 1995, p. 315-A) ไดศึกษาการมี
สวนรวมในการเรียนการสอนของผูปกครองนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองเห็นคุณคาของ

การศึกษาวาโรงเรียนจําเปนตองตระหนกัถึงความคาดหวังและวัฒนธรรมของผูปกครอง การมีสวน
รวมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลวผูปกครองตองการมีบทบาทท่ีโรงเรียนหรือ
ในช้ันเรียน แมวาจริงๆ แลวการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน ท่ีบานดวย 
การศึกษาเหลานี้ใหหลักฐานเพ่ิมเติมวาบิดามารดาชาวอเมริกันอาฟริกัน มีความประสงฆท่ีจะมีสิทธ์ิ
มีเสียงเกีย่วกับการเรียนการสอนลูกๆ ของตน ซ่ึงตองบงช้ีวาบิดามารดาชาวอเมริกนัอาฟริกัน เหน็
คุณคาของการศึกษาและเหน็วาโรงเรียนจําเปนตองตระหนักถึงความคาดหวัง ดานการศึกษาและ

วัฒนธรรมของผูปกครองดวย และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของยีโอแมน  (Yeoman, 1978, 
p.5843-A) ไดทําการวิจยัเร่ืองความสัมพันธของทัศนคติของผูปกครองกับตัวแปรคัดเลือก  
ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีได รับการคัดเลือกจากกลุมของโรงเรียนในเขตเมืองวอชิงตัน มลรัฐ
อินเดียนา กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองนักเรียนท่ีมีบุตรหลานเขารับการศึกษาในโรงเรียนประถม
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แบบ Non–IGE เขตเมืองวอชิงตัน พบวา ผูปกครองสวนมากเห็นวาเด็กๆ มีความสุขสบายใน
บรรยากาศในหองเรียน มีความกาวหนาในดานประสบการณ และกระตือรือรนท่ีจะไปโรงเรียน 
    5.2.5 จากผลการวิจยัพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑ 
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะผูเรียนมีความสามารถในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน ผูเรียนรูจักหนาท่ีของตนเอง  ผู เ รียนรูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและผูเรียน
มีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงามเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจยัของ ประเสริฐ วิเศษกจิ (2542, หนา 
85-86) ไดศึกษาคนควาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในดานวิชาการอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ยีโอแมน 
(Yeoman, 1978, p. 5843-A) ไดทําการวิจยัเร่ืองความสัมพันธของทัศนคติของผูปกครองกับตัวแปร
คัดเลือกในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกจากกลุมของโรงเรียนในเขตเมือง

วอชิงตัน มลรัฐอินเดียนา กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองนักเรียนท่ีมีบุตรหลานเขารับการศึกษาใน
โรงเรียนประถมแบบ Non–IGE เขตเมืองวอชิงตัน พบวา ผูปกครองสวนมากภมิูใจในโรงเรียน

ประถมศึกษาแบบ Non–IGE เขตเมืองวอชิงตัน และรูสึกวาโปรแกรมการศึกษาท้ังหมดมีคุณภาพสูง 
และยังสอดคลองกับผลงานวจิัยของ  อีริคสัน และคารมิน (Erickson  & Kamin, 1980, p. 1520-A) ได
ทําการวิจยัเร่ือง ทําไมผูปกครองจึงสงลูกเขาเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ท้ัง 2 คร้ัง ของอีริคสันท่ีรวมกัน
กับคารมินในป 1980  และคร้ังท่ี 2 ในป 1984 นั้น นับไดวาเปนผลงานวิจยัท่ีครอบคลุมขอปลีกยอย
มากท่ีสุดเทาท่ีปรากฏในเร่ือง การเลือกโรงเรียนของผูปกครอง ในการคนควาท้ัง 2 คร้ัง อีริคสันและ
คณะไดทําการศึกษาในแควนบริติช โคลัมเบีย แคนาดา โดยรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
แคนาดา และสหรัฐอเมริกา  เฉพาะผลการวิจยัท่ีเกีย่วของกับการศึกษาของผูวิจัยในคร้ังท่ีนาสนใจ
เปนพิเศษคือ  คุณภาพทางวชิาการ 
                  5.2.6 จากผลการวิจัย  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลภาคตะวันออกจําแนกตามเพศความสัมพันธกับ

นักเรียน 
                       1) จําแนกตามเพศ  ผลของการวิจยัพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกดัเทศบาลภาคตะวันออก มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน  ท้ังนี้เปนเพราะผูปกครองพึงพอใจการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก   ในภาพรวมไมแตกตางกันสอดคลอง
กับผลงานวิจยัของสากล  จริยวิทยานนท  (2533, บทคัดยอ; อางถึงใน วุฒนิันท วมิลศิลป, 2533, 
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หนา 46) ศึกษาเ ร่ืองความพึงพอใจในงานของอาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา 
ขอมูลสวนตัวบางประการไดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ตําแหนง ระยะทางจากบานมาสถาบัน
ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานแตกตางกันสองดานคือดาน

ผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง และผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวม

ในการจดัและพัฒนาการศึกษาท้ังน้ีเปนเพราะเพศชายใหความสําคัญกับดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูปกครอง แต เพศหญิงใหความสําคัญกบัดานผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนนุ

และเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
                       2) จําแนกตามความสัมพันธกับนักเรียน ผลการวิจัยพบวาพบวา ความพึงพอใจของ
ผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
ภาคตะวันออกในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  ท้ังนี้เปนเพราะความสัมพนัธ
ของผูปกครองกับนักเรียน ใหความสําคัญตอการการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลภาคตะวันออกแตกตางกันออกไป นั่นคือ มารดาใหความสําคัญตอการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาคตะวันออกในดาน

ผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองสูงกวาญาติ และใหความสําคัญดานผูปกครองใหการ

สนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาสูงกวาบิดา สอดคลองกับงานวิ จัย
ของ ศริยา สุขพานิช (2532, หนา 131-135) ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครองตอโรงเรียน
และการศึกษาของบุตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวดันครปฐม พบวา ความคิดเห็นของผูปกครองตอโรงเรียนและการศึกษาของบุตร ในดานการ
ปกครองนักเรียน ดานการเรียนการสอน  และดานการบริการของโรงเรียนมีความแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
                  เม่ือพิจารณาเปนรายคูพบวาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลภาคตะวนัออกในภาคตะวันออก  
                          ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองพบวา  ความพึงพอใจของมารดา
สูงกวาญาติ ท้ังนี้อาจเปนเพราะมารดาพึงพอใจท่ีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก  ทําใหผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ีเปนท่ียอมรับของผูปกครอง 
ในดานความรูความสามารถทักษะดานวิชาการกีฬา ความมีวินยั ความมีคุณธรรม จริยธรรม  
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค และดานอ่ืนๆ 
                         ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง ไมแตกตางกัน 
ท้ังนี้เปนเพราะท้ังบิดา มารดา และญาติพึงพอใจท่ีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลภาคตะวันออก และเหน็วาผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธา
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และยอมรับของผูปกครอง ในดานความประพฤติ  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู  การใหความชวยเหลือ  การใหคําปรึกษา  แนะนํา  และการชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ แกชุมชนและสวนรวม 
                       ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครองไมแตกตางกัน  
ท้ังนี้เปนเพราะท้ังบิดา มารดา และญาติพึงพอใจที่การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก และเห็นวาสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจ

และยอมรับของผูปกครองและชุมชนในความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานท่ี 
รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การใหบริการดานอาคารสถานท่ี  วัสดุ อุปกรณ 
วิชาการและอ่ืนๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน   
                       ดานผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนา
การศึกษาพบวาความพึงพอใจของมารดาแตกตางกับบิดา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะมารดาพึงพอใจท่ีการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ทําให 
ผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา การมีสวนรวมใน

การสรรหา คัดเลือก เขารวมคณะกรรมการสถานศึกษา มีความยินดีและเต็มใจใหการสนับสนนุ

ทรัพยากร หรือปจจัยตางๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
               
               5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช    
       จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวนัออก ผูวิจยัไดเสนอแนะในการนําผลการวิจัย
ไปใชดังนี้                        
                    1)  ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง ผูบริหาร
โรงเรียนควรจะสงเสริมครูใหความรวมมือ  เสียสละและเปนผูนํากิจกรรมในชุมชน สงเสริมใหครูมี
สวนรวมในการสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และผูบริหารควรใหความรวมมือ  
เสียสละและเปนผูนํากิจกรรมในชุมชนใหมากข้ึน  
                     2) ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง  โรงเรียน
ควรจัดใหมีหองน้ํา  หองสวมสะอาด และพอเหมาะแกชุมชน  ควรเผยแพรความรูดานวิชาการแก
ชุมชนใหมากขึ้น  และโรงเรียนควรใหบริการดานอาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณแกชุมชน 
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                      3) ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองมีคา เฉล่ียนอยกวาดานอ่ืนๆ 
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมความสามารถและทักษะทางการกฬีาของผู เ รียน   จดักิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักการอานและรูจักศึกษาหาความรูอยูเสมอ  จัดกิจกรรมสงเสริม
ความสามารถและทักษะในการทํางานของผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย และจัดกิจกรรมสงเสริมความรู

ความสามารถทางวิชาการของผูเรียนใหมากข้ึน    
          4) ดานที่มีคาเฉล่ียลําดับนอยลงมา คือ ดานผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามี
สวนรวมในการจัดและพฒันาการศึกษา   ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนควรจะประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง ในการสนับสนุนดานสถานท่ีฝกงานแกโรงเรียน  ใหการสนับสนุนดานวสัดุอุปกรณแก
โรงเรียน  และใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสรรหา  คัดเลือกและเขารวมเปนคณะกรรมการ
โรงเรียน 
               ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลภาคตะวันออก  จําแนกตามความสัมพันธกับนักเรียน
แตกตางกนั  ผูบริหารจะตองประชุมช้ีแจงทําความเขาใจใหบุคคลท่ีมีความสัมพันธกบันักเรียน ไม
วาจะเปนบิดา  มารดา  หรือญาติ  ไดเขาใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและขอความรวมมือให
บุคคลเหลานั้นไดสนับสนนุชวยเหลือโรงเรียนในการจดักิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน   

    5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
           1) ควรศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลภาคตะวนัออก 
                      2) ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเ รียนท่ีมีตอมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลตําบล  
                      3)  ควรศึกษาการเพิ่มสมรรถนะในปจจยัท่ีสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพในการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรียนเทศบาลของจังหวัดฉะเชิงเทราใหอยูในกลุมคุณภาพสูงของภาคตะวนัออก 
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