บทความการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ศวรรณี อินอ่อน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม แบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
มากที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความพึงพอใจของผู้ ป กครองนั กเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความพึงพอใจของผู้ ป กครองนั กเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง
นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนของจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน ต่อจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 3. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารงาน
กิจ การนั กเรี ยนของโรงเรีย นมัธยมวัดศรี จันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จาแนกตามระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด
การศึกษาระดับ ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จากตารา เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนามาสร้างเป็นแนวทางกาหนดข้อคาถามในแบบสอบถาม
2. ผู้ วิจั ย ศึกษาหลั กการและวิธีการสร้า งแบบสอบถามตามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating
scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert)
3. ผู้วิจัยทาการสร้างข้อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แล้วนาไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของข้อคาถามต่างๆ
4. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปหาค่าความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง จานวน 30 คน ซึ่งหากมีค่า Alpha มากกว่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า แบบสอบถาม เรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ ปกครองนั กเรี ยนที่มีต่ อการจั ดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 1 ชุด โดยผู้วิจัย
กาหนดแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทางด้านสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน เป็นลักษณะของแบบสอบถามรายการ
(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแบบคาถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งกาหนดค่า
ออกเป็น
1 หมายถึง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับน้อย
3 หมายถึง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
4 หมายถึง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก
5 หมายถึง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไป เป็นแบบให้ผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ
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สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน
เป็นเพศหญิง จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และเป็นเพศชาย จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
มีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 51.00 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 รองลงมา คือ อายุ 41 – 50 ปี จานวน 172 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 รองลงมา คือ
ปริญญาโทหรือสูงกว่า จานวน 109 คน มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.25 รองลงมา คือ ค้าขาย จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และมีรายได้ต่ากว่า 10,000
บาท จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 รองลงมา คือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 173 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.25
2. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนัก เรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึ กษาระดับ ปฐมวั ย ในโรงเรี ย นเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุ ทรปราการ ด้า นหลั ก สู ตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่
โรงเรียนเอกชน มีการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนรู้ในหลายสาขาวิชา รองลงมา คือ ผู้ปกครอง
นักเรียนพึงพอใจที่โรงเรีย นเอกชน มีการประเมินผลการใช้ห ลักสูตรอย่ างสม่าเสมอ ต่อมา คือ ผู้ปกครอง
นักเรียนพึงพอใจต่อการที่โรงเรียนเอกชน มีการรายงานผลการใช้หลักสูตรให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ เป็นต้น
2.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับ คือ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่โรงเรียนเอกชน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
หรือมุมห้องต่างๆ เพื่อทาให้บุตรหลานเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่
โรงเรียนเอกชน มีการจัดการศึกษาให้บุตรหลานได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
2.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก โดยเรียงลาดับ คือ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่โรงเรียนเอกชน มีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้
อย่างครบถ้วน รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่โรงเรียนเอกชน มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน ต่อมา คือ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่โรงเรียนเอกชน มีการนาเอาเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
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2.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการวัดและประเมินผล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
โดยเรียงลาดับ คือ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่โรงเรียนเอกชน พยายามสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่โรงเรียนเอกชน มี
การน าผลการนิ เ ทศมาวางแผนเพื่ อพัฒ นาวิ ช าการในปีต่ อๆ ไป ต่อมา คือ ผู้ ปกครองนักเรียนพึงพอใจที่
โรงเรียนเอกชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายใน กับสถานศึกษาอื่นๆ เป็นต้น
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทุกด้าน

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ทางโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
จะต้องมีการให้ความสาคัญกับกระบวนการบริหารงานทางด้านหลักสูตรเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นที่จะต้องมี
การจัดทาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม หรือชุมชนโดยรวม และจะต้อ งมีการประเมินผล
ของการใช้ห ลั กสู ต รต่า งๆ อย่ า งเป็ น ประจ า สม่าเสมอ เพื่อท าให้ เกิดการปรับปรุงและพั ฒ นาหลั ก สู ตรที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทั่วไปของโลกในปัจจุบัน อีกทั้ง ผู้บริหารโรงเรียน ก็จะต้องมีการจัดทารายงานผลของ
การใช้หลักสูตร เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับ ทราบ และมีความเข้าใจที่ตรงกันด้วย สอดคล้องกับ
การศึกษาของอมรา เล็กเริงสินธุ์ (2540, หน้า 175) ที่พบว่า หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นงานหลักของ
โรงเรียน และเป็นรากฐานสาคัญของการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากโรงเรียนมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความต้องในด้านต่างๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ และ
ตามการศึกษาของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543, หน้า 2) พบว่า ความสาคัญของหลักสูตรนั้น จะส่งผลทาให้
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เช่น งานทางด้านการบริหารจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบ สมบูรณ์
และสามารถส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ต่อไปในอนาคต
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการสอน ผู้วิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จะมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก เนื่องจากโรงเรียนเอกชน อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ จะมีการดาเนินการโดยจัดทาแผนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้งยังได้
ใช้หลักของการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด และสอนกระบวนการคิด เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิง
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ระบบเข้ามาในห้องเรียนด้วย อีกทั้ง โรงเรียนในหลายแห่งก็ได้มีการจัดทามุมห้อง หรือศูนย์การเรียนรู้ ที่มุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตลอดเวลา สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2546)
ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอน จะต้องนากะบวนการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อีก
ทั้งจะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มากที่สุด
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด คือ การเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นระบบ และสอดคล้องกับการศึกษา
ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 183) ที่พบว่า การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การสอน จะต้องจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดตาม
ความสนใจ และความสามารถ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของชาญชัย อาจินสมาจาร (2542 , หน้า 6265) ที่พบว่า หลักสูตรจะต้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ครูผู้สอนจะต้องเลือกประสบการณ์เรียนรู้ทางสังคมโดยตรง เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้
3. ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้วิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก เนื่องจากปัจจุบัน โรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่จะมีการ
นาเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อี กทั้ง ครูระดับปฐมวัยก็มีการ
ผลิตสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอยู่แล้ว แต่การใช้เทคโนโลยีนั้น ผู้ปกครองนักเรียน
จะไม่เห็นอย่างแพร่หลายนั้น เพราะการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย ซึ่งจะสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และใช้ชีวิตประจาวันได้ รู้จักร่างกายของตนเอง หรือการเรียนรู้ในการ
เข้าห้องน้า การรับประทานอาหาร เป็นต้น ดังนั้น ตามการศึกษาของรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 145)
จะพบว่า การจัดทาสื่อการสอนสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ปกติ อีกทั้งตามการศึกษาของจันทร์ฉาย เตมิยาคาร (2533, หน้า 3-9) พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งที่
ผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น สื่อต่างๆ ถือได้ว่า มีความสาคัญ และมีอิทธิพลสูงสุด รวมถึงสร้างความสนุกสนานกับการ
เรี ย นการสอน ทั้ง ครู ผู้ ส อนและผู้ เรี ย น และช่ ว ยแก้ ปัญ หาความแตกต่า งระหว่า งบุ คคลในแง่ค วามสนใจ
ความสามารถในการเรียนรู้เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ได้
4. ด้านการวัดและประเมินผล ผู้วิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความพอใจปานกลางถึงมาก
อันเป็นผลมาจากการที่โรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ นาเสนอผลการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ อีกทั้ง โรงเรียนบางแห่ง ก็ได้มีการจัดประชุมร่วมกันคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และตัวแทนของผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และทาให้สามารถกาหนด
แนวทางของการวัดผลประเมินผลได้ สอดคล้องกับการศึกษาของอาภา บุญช่วย (2537,หน้า 141-142) ที่
พบว่า วัดผลประเมินผล เป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผล
การเรียนการวัดผล การประเมินผล นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2544) ยังได้กล่าวถึงการประเมินผลการเรียน
แบ่งออกเป็นการสังเกต (Observations) คือ การเฝ้าดูผู้เรียนตลอดเวลา การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal
Records) แบบสารวจรายการ (Checklists) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) การสุ่มเวลา (Time
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Sampling) การสุ่มเหตุการณ์ (Event Sampling) และการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งหากดาเนินการในด้าน
ดังกล่าว ก็จะทาให้เกิดการวัดผล ประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไป
ใช้ ด้านการจัดการเรีย นการสอนและส่งเสริมการสอน และด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. โรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ระดับในสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน มีการจัดการประชุมและเสวนาร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางของการ
บริหารงานในโรงเรียนทางด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การสอน ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านการวัดและประเมินผล อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
2. โรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจ
อั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค ลากรในโรงเรี ย น และผู้ ป กครองนั ก เรี ย น โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารบริ ห า รงานทางที่ มุ่ ง เน้ น
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ที่ดีโดยเฉพาะในด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการสอน ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงด้านการวัดและประเมินผล เพื่อทาให้
โรงเรียน มีประสิทธิภาพในการบริหารงานทางด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อตอบสนองต่อความพึง
พอใจของผู้ปกครองให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึ ก เพื่อทาให้ได้รับข้อมูลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
อันจะนาไปสู่ข้อมูลที่สาคัญ และสามารถนาเสนอได้งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์แบบต่อไป

