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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2)  เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา 
และอาชีพของผูปกครอง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 60 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยวุฒกิารศึกษา อาชีพ 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อตองการทราบ ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มี
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยใชแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32) ประกอบดวย การบริหารงาน จํานวน 4 ดาน 
คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จํานวน 
62 ขอ เปนแบบสอบถามโดยใชมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

   1)  ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ถึงผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2)  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังผูปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดวยตนเอง 

  3)  ผลการรวมรวบแบบสอบถามจากประชากรจํานวน 60 คน ไดรับแบบสอบถาม
คืนมาจํานวน 60 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 
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 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑกําหนดความหมาย คาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แสดง
ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ  ของผูตอบแบบสอบถาม
ในแตละขอคําถามในระดับใดระดับหนึ่ง เพียงระดับเดียว ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 

โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ 
(F-test) แลวนําเสนอผลโดยการบรรยายประกอบตาราง 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี ้
 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  1)  วุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 51.70 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 48.30  
  2)  ผูปกครอง ทําอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
40.00 อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.70 อาชีพอิสระอื่นๆ จํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 43.30  
 5.1.2  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาแตละดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารทั่วไป 
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารบุคคล 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
   1)  ดานการบริหารวิชาการ พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่อยูในระดับมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการพัฒนา
แหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน โรงเรียนมีการประเมินผลที่ตรงตามหลักสูตร และโรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย 3 ลําดับสุดทายคือ 
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โรงเรียนจัดใหมีการคัดเลือกแบบเรียนไดตรงตามหลักสูตร โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ใหเปนปจจุบัน และโรงเรียนนําสื่อเทคโนโลยีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษา  
 2)  ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่อยูในระดับมากที่สุดคือ คือ โรงเรียน
มีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศงานพัสดุอยางเปนระบบ โรงเรียนจัดทําบัญชีการเงินอยางถูกตอง
เปนปจจุบัน โรงเรียนมีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเสมอ โรงเรียนรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณตอหนวยงานตนสังกัดเสมอ และโรงเรียนมีการวางแผนการใชพัสดุอยางคุมคา และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอย 3 ลําดับสุดทายคือ โรงเรียนจัดใหมีการควบคุมการใชพัสดุอยางถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ โรงเรียนจัดหาวัสดุไดตรงความตองการของครู และโรงเรียนจัดทําบันทึก
การเก็บรักษาเงินเปนปจจุบัน  
 3)  ดานการบริหารงานบุคคล พบวา พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่อยูในระดับมากที่สุดคือ โรงเรียน
มีการประเมินผลงานของครูอยางเปนระบบ โรงเรียนเสนอขอใหขาราชการครูไดพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณทุกคน โรงเรียนมอบเกียรติบัตรแกขาราชการครูที่เสียสละอยูเสมอ และ
โรงเรียนมีการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางยุติธรรม และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย 3 ลําดับสุดทายคือ 
โรงเรียนไดรับการบรรจแุตงตั้งครูตรงตามความรู ความสามารถ โรงเรียนมีการดําเนินการสงเสริม
วินัยครูเพื่อเปนแบบอยางของชุมชน และโรงเรียนดําเนินการพัฒนาขาราชการครูอยูตลอดเวลา  
 4)  ดานการบริหารทั่วไป พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่อยูในระดับมากที่สุดคือ โรงเรียนประสานงาน
การจัดการศึกษากับชุมชนอยูตลอดเวลา  โรงเรียนจัดทําขอมูลนักเรียนเปนปจจุบัน โรงเรียนมีระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เปนปจจุบัน และโรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานใหชุมชนทราบเสมอ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย 3 ลําดับสุดทายคือ โรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา
กับหนวยงานอื่น โรงเรียนจัดระบบควบคุมภายในของหนวยงานอยางเปนระบบ  และโรงเรียน
มีการพัฒนาเครือขายการศึกษากับสถานศึกษาอื่นอยางเปนระบบ  
 5.1.3  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5.1.4  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามการประกอบอาชีพของผูปกครอง 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 5.2.1  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานงานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป ตามความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรีขึ้นไป และประกอบอาชีพรับราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เกษตรกรรม และอาชีพอิสระอ่ืน  ๆมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ 
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย ของยุทธนา ศรีพิจารณ (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย 
เร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี โดยรวมคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานสวนตางๆ 
ใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน โดยมีการรวมคิด 
รวมทําและรวมสรางใหเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังที่กลาววา 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ
และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเปนตองมี
การกระจายอํานาจ และใหทุกฝายการมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
ของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสู
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงทําใหโรงเรียนมีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ
เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM) 
ซ่ึงเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6) จึงทําใหโรงเรียน
ตองพัฒนาการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ โดยผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
มีสวนรวมในภารกิจของโรงเรียน 4 ดาน ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่วา “กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ 
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การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6)  
 อภิปรายรายประเด็นดังนี ้
 1)  ดานการบริหารวิชาการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สายสวาท  พันธุอุดม (2548, หนา 49) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ตอการบริหารโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจดานการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารงานวิชาการเปนงาน
ที่มีความสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่ถึงตัวผูเรียนโดยตรง โดยโรงเรียนตองจัดทําหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
มีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนพัฒนา
กระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเปนผูปฏิบัติ คนควาหาความรูดวยตนเอง 
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดบริการสอนซอมเสริมนักเรียนที่เรียนชา 
สงเสริมครูและนักเรียนไดพัฒนาความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยใชแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรู และสรางองคความรูดวยตนเอง และ
ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู อีกทั้งรายงานผลการเรียนของนักเรียน
ใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้ง
นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 แนวการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและยึดถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด โดยโรงเรียนตองจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังที่ อุทัย  หิรัญโต (2531, หนา 76) กลาววา 
การบริหารงานวิชาการ คือการบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ หรือการบริหารที่ใหพลเมืองมีความรู มีคุณธรรม สามารถ
ประกอบสัมมาอาชีพดํารงตนเปนพลเมืองดีชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
   2)  ดานการบริหารงบประมาณ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อํานวย  แกมนิล (2550, หนา 80) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา มีความคิดเห็นดานงบประมาณโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิฏฐิวรรธน  วิยาภรณ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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ชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารดานงบประมาณ โดยรวม
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนจัดทําแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ ใชจาย
งบประมาณที่ไดรับอยางคุมคา มีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเสมอ มีการวางแผนการใชพัสดุ 
กําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑตรงตามระเบียบของทางราชการ มีการจําหนายพัสดุที่หมดอายุ
การใชงานตามระเบียบของทางราชการ มีบันทึกการรับจายเงินและบันทึกการเก็บรักษาเงินเปนปจจุบัน 
จัดทําบัญชีการเงินอยางถูกตองและเปนปจจุบัน ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดให
สถานศึกษามีสภาพเปนนิติบุคคล สถานศึกษามีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณดวยตนเอง ผูบริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนจึงตองกาํหนดการใชจายเงิน เพื่อใหเปนไปในการพัฒนา 
การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร และบํารุงรักษาใหสอดคลองเหมาะสมกับนโยบาย ระเบียบ
กฎหมายและความตองการของสถานศึกษาเอง เพื่อใชการบริหารงานงบประมาณมีคุณภาพมากที่สุด 
(ศูนยประสานงาน PBB, 2544, หนา 35) ดังที่ พนัส  หันนาคินทร (2531, หนา 281) กลาววา 
งานงบประมาณโรงเรียนเปนงานที่ เกื้อหนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารและการสอน
ใหดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ แมงานงบประมาณจะไมสําคัญเทางานสอน แตผูบริหารจําเปนตอง
เอาใจใสปฏิบัติเรียบรอยมิใหผิดพลาด เพราะความผิดพลาดในการดําเนินงานดานงบประมาณ
มองเห็นไดประจักษชัดเจนยิ่งกวางานดานอื่นๆ มาก  
 3)  การบริหารงานบุคคล มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สายสวาท  พันธุอุดม (2548, หนา 51) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครอง
ที่มีตอการบริหารโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยทุธนา  ศรีพิจารณ (2547, หนา 65) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีครูที่มีความรูความสามารถ มีคุณวุฒิที่จะปฏิบัติหนาที่สอนและ
ดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง มีความรัก ความเมตตาตอศิษย สงเสริมวินัยครูเพื่อเปนแบบอยางของชุมชน 
มีการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โรงเรียนสงเสริมความกาวหนาของครู โดยดําเนินการ
พัฒนาครูอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีมาตรฐานในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับความเปนครู ดังที่ 
พนัส หันนาคินทร (2531, หนา 52) กลาววาภารกิจหนักในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
8 ประการ ไดแก การวางแผนกําลังคนหรือการจัดอัตรากําลัง 
 (1)  การวางแผนกําลังคนหรือการจัดอัตรากําลัง (manpower planning) 
 (2)  การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน (recruitment) 
 (3)  การคัดเลอืกบุคคลเขาทํางาน (selection) 
 (4)  การนําเขาสูงาน (induction) 
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 (5)  การประเมินบุคลากร (evaluation) 
 (6)  การพัฒนาบุคลากร (development) 
 (7)  การตอบแทนบุคลากร (compensation) 
 (8)  การสรางความมั่นคงในการทํางานของบุคลากร (security) 
 และกอ สวัสดิพาณิชย (2534, หนา 43-45) ไดกลาววา การบริหารงานบุคคลนั้น 
ตองมีเทคนิคและหลักการ คือ 
 (1)  หลักความยุติธรรม 
 (2)  หลักบรรจุขาราชการใหเหมาะสมกบัความรูความสามารถของเขา 
 (3)  หลักการใหความกาวหนาตามความสามารถของแตละบุคคล 
 (4)  หลักการสรางความมั่นคงและความสุขใหแกขาราชการ 
 (5)  หลักการใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติ การประเมิน และ
ถือหลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
 4)  ดานการบริหารทั่วไป มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อํานวย  แกมนิล (2550, หนา 72) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 พบวาผูปกครองมีความพึงพอใจ ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับ ยุทธนา  ศรีพิจารณ (2547, หนา 63) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครอง
ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจดานการจัดการ
และบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ
อยางเปนระบบ มีการพัฒนาเครือขายกับสถานศึกษาอื่น และชุมชนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
เปนปจจุบัน จัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ ดําเนินงานธุรการอยางเปนระบบ ดูแล
สภาพแวดลอมไดเหมาะสมกับการเรียนรู จัดทําขอมูลนักเรียนเปนปจจุบัน ดําเนินการเกณฑนักเรียน
เขาเรียนทุกคนเชิญชวนชุมชนใหมีสวนรวมบริจาคเพื่อการศึกษา โรงเรียนพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที่เสมอ มีการประชาสัมพันธการศึกษาใหชุมชนทราบ มีระบบควบคุมภายในเปนระบบ 
และมีการจัดทํากิจกรรมโครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ดังที่ โกวิท  วรพิพัฒน 
(2533, หนา 48) เช่ือวาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีของโรงเรียนมีสวนสรางเสริมความคิด จิตใจ 
และคุณธรรมตางๆ อันพึงประสงคได ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64) กลาววา 
การบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบบริหารองคกรใหบริการ บริหารงานอื่นๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไวโดยบทบาท หลักในการประสานงาน
สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนา
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สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมสงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามหลักบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรอื่นที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดังที่ ยนต ชุมจิต (2538, หนา 132-133) 
กลาววา หลักการสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนตองดําเนินงานใดๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
และตรงไปตรงมา มีความตอเนื่องตลอดเวลา ควรจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกสวนรวมหรือ
ชุมชนมากที่สุด โดยใชวิธีการงายๆ และใหความเปนกันเองแกชุมชน ตองดําเนินงานดวยการปรับตัว
เขาหาชุมชน คือใหเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินนั้นๆ ตองดําเนินการดวยความยืดหยุนใหเหมาะสม
กับเวลาหรือโอกาส ตองจัดกิจกรรมที่ไมขัดกับประเพณี วัฒนธรรมหรือความเชื่อของประชาชน
ในทองถ่ินที่สําคัญตองดําเนินงานโดยมีการเตรียมแผนไวลวงหนาอยางดี เพราะถางานดําเนินดวยดี
จะชวยเสริมสรางศรัทธาจากประชาชนได 
 5.2.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย  แกมนิล (2550, หนา 77) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสวาท  พันธุอุดม (2548, 
หนา 54) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการศึกษาโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี 
ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับปริญญาตรีขึ้นไป มีความพึงพอใจตอการบริหาร
โรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  
การจัดการศึกษาเปนกิจกรรมที่ตองมีความรวมมือกัน และรวมคิด รวมทํา โดยเฉพาะหลักสูตรทองถ่ิน 
หรือหลักสูตรสถานศึกษา ที่ตองจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยตองรวมกัน
พัฒนาแหลงเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับชุมชน 
และสถานศึกษาอื่น เพื่อใหเกิดการรับรูถึงสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมกัน  
 5.2.3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามอาชีพ โดยรวมและ
รายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับ 
ศิฏฐิวรรธน  วิยาภรณ (2550, หนา 58) ไดทําการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน
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มีความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ 
เกสรินทร  ผลกุศล (2551, หนา 74) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารงานโรงเรียนผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพพบวา โดยรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดมีการประชุมผูปกครอง 
โดยชี้แจงการดําเนินการของโรงเรียนในปที่ผานมา การจัดการศึกษาในปจจุบันและอนาคต 
ทําใหผูปกครองมีความเขาใจเรื่องการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งมีความสนใจ
ความเปนไปของการจัดการเรียนการสอน การบริหารของโรงเรียน และมีความคาดหวังตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ความตื่นตัวของผูปกครองในเรื่องของการจัดการศึกษา ประกอบกับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและแรงงานที่สังคมตองการ จึงทําใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา 
และปรารถนาใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาดี ฉะนั้นผูปกครองไมวาจะประกอบอาชีพ
แตกตางกันตางไดรับทราบขาวความเคลื่อนไหวจากทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหมีความเขาใจ 
และสนใจในการจัดการศึกษาอยูในระดับใกลเคียงกัน ดังที่ นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2537, หนา 32) 
กลาววา โรงเรียนควรเชิญผูปกครองมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมตางๆ ของนักเรียน
และโรงเรียนจัดประชุมผูปกครองในโอกาสอันควรเปนครั้งคราว และสงขาวสารแจงความเคลื่อนไหว
กาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนใหทราบ และดังที่ ชวาลา กันทอง (2548, หนา 67) กลาววา 
ผูปกครองทุกอาชีพตางก็คาดหวังใหบุตรหลานของตนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดี ตองการให
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูสะอาด และรมร่ืนสวยงาม รวมทั้งเปดโอกาส
ใหผูปกครอง ชุมชนตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
อุปกรณ สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 9) ที่กลาววา อาชีพมีสวนเกี่ยวของกับ
ปจจัยตางๆ และเปนเครื่องบงชี้ ถึงความตองการของบุคคล อาชีพจึงเปนตัวกําหนดสถานภาพของ
บุคคลในสังคม จึงยอมสงผลตอการเลื่อนสถานภาพและการดํารงชีวิตทางสังคมบุคคลสอดคลองกับ 
ลิปเซท และเบอรดิก (Lipset & Berdix, 1960, p. 184; อางถึงใน สุรัตน ไชยชมภู, 2535, หนา 48) 
กลาววา อาชีพของบิดามารดามีความสําคัญตอการเล่ือนสถานภาพทางสังคมไดมากนอยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับความตองการที่จะสงเสริมบุตรจากบิดามารดา ในอาชีพอ่ืน  ๆอาชีพของบิดามารดามีความสําคัญ
ตอความเจริญกาวหนาของบุตร การกลอมเกลาทางสังคมในระดับครอบครัวจึงมีความสําคัญตอตัวเด็ก
ที่จะสรางความคาดหวังทางการศึกษาขึ้นในอนาคต 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันและประกอบอาชีพที่แตกตางกัน 
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งดานการบริหารทั่วไปอยูในลําดับที่ 1 
รองลงมาคือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล 
ซ่ึงดําเนินการบริหารโรงเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียน
ตองพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานดานตางๆ ใหเพิ่มยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1)  ดานการบริหารวิชาการ โรงเรียนตองพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตรสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับชุมชน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมกันพัฒนาแหลงเรียนรู
ใหเหมาะสมกับผูเรียน ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น และชุมชนตรวจสอบ ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหครู
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพ 
 2)  ดานการบริหารงบประมาณ โรงเรียนตองจัดทําแผน การใชงบประมาณ
อยางมีระบบ ใชจายงบประมาณที่ไดอยางคุมคา มีการตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศงานพัสดุอยางเปนระบบ จัดซื้อพัสดุตามความตองการของครู และนําไปใชจริง 
รวมมือกับชุมชน องคกรหนวยงานอื่นเพื่อระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา มาใชในการพัฒนา
โรงเรียน 
 3)  ดานการบริหารงานบุคคล  โรงเรียนตองสง เสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
มีการประเมินผลงานครูอยางเปนระบบ มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางยุติธรรม สงเสริมความกาวหนา
ของขาราชการครู พัฒนาขาราชการครูอยูตลอดเวลา และสงเสริมครูเขารวมกิจกรรมของชุมชน 
เพื่อความสัมพันธอันด ี
 4)  ดานการบริหารทั่วไป โรงเรียนตองพัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
จัดทําแผนปฏิบัติการเปนปจจุบัน จัดระบบควบคุมภายในอยางเปนระบบ มีการพานักเรียนไปศึกษา
แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน และมีการประชาสัมพันธทางการศึกษาใหชุมชนทราบพรอมทั้งเชิญชวน
ชุมชนบริจาคเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
 1)  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอื่น ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อนําผลการศึกษาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยคร้ังนี้ 
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 2)  ควรศึกษาความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากบุคลากรอื่น ไดแก 
ผูนําทองถ่ิน (ผูใหญบาน, ผูชวย, กํานัน, อ.บ.ต.) 
 3)  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการจัดการศึกษากับการสง
บุตรหลานเขาเรียน 


