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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ตีอ่การ

บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 1ประกอบดว้ย 5 
ด้านคือ คือ ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้านพฤติกรรม
นกัเรยีนและดา้นความสมัพันธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง โดยจำาแนกตามระดบัการศกึษา และอาชพี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 ได้มาโดยการสุม่อยา่งงา่ย จำานวน 365 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นีเ้ปน็แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองตอ่การบรหิารของสถานศกึษา ซึง่ผูว้จิยัพฒันาขึน้
และทำาการเกบ็ขอ้มลูด้วยตนเอง มค่ีาความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั.93 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก ่
รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองตอ่การบริหารของ
โรงเรียน โดยการทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีระดับการศึกษาและ
อาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: ความพึงพอใจของผู้ปกครอง, การบริหารสถานศึกษา

1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 Faculty of Education, Mahasarakham University



Journal of Education, Mahasarakham University 69 Volume 11 Number 2 April-June 2017 

Abstract
The purposes of this study to study and compare the satisfaction of parent towards 

the management of the Administration of School under the Mahasarakham Educational Service 
Area Office 1, regarding five individual aspects including ; academic aspects, teacher aspects, 
school environment. Student behaviors and the relationship between school and parents. The 
participants were 365 parents of students. The instrument utilized in the research was a set of 
questionnaire developed by the researcher. The reliability of the research instrument was.93. 
The statistical data used in the analysis consists of percentage, mean, and standard deviation.  
The comparison of satisfaction  of parent towards the management  was accomplished  
by t-test independence and one-way analysis of variance. The data analysis yielded the  
following results. The parents showed a high level of satisfied with the Administration of  
School Under the Mahasarakham Education Service Area Office 1 in all the individual as-
pects. The comparison of satisfaction of different level of education and occupation showed 
insignificant differences both in the overall motivation and in accordance with the satisfaction 
aspects.

Keywords: Satisfaction of parent, school administration

บทนำา
การศึกษามีความสำาคัญต่อบุคคล สังคม 

ประเทศชาติ และต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง เหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะมนุษย์ที่อาศัยโลกอยู่จะต้องอาศัย
กระบวนการทางการศึกษาสำาหรับการพัฒนา
ตน เมื่อสมาชิกของสังคมได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพแล้ว สังคมและประเทศชาติรวมทั้ง
โลกด้วยก็จะได้รับการพัฒนาต่อไปด้วย (ลักขณา  
สริวัฒน์, 2551: 2) และการพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้น
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ัน
แล้วถ้ามีการจัดการศึกษาที่ดีย่อมจะนำาไปสู่การ
พัฒนาของชาติให้มีคุณภาพ คิดเป็น ทำาเป็น มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรมจริยธรรมท้ังสามารถนำาเทคโนโลยีและ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาผสมผสานใหเ้กดิความสมดลุ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ในฐานะที่เด็กเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญที่สุด ความเป็นอยู่ท่ี
ดขีองเด็ก ความรูค้วามสามารถและพละกำาลังของ
เด็กเปน็ตวักำาหนดอนาคตของประเทศ เดก็จะตอ้ง
ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันดูแลเอาใจใส่ โรงเรียน
เป็นหน่วยการศึกษาที่สำาคัญที่สุดในการจัดการ
ศึกษาให้กับผู้เรียน การดำาเนินงานของโรงเรียน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
หลักสูตรให้ครบทุกๆ ด้าน (บวร เทศารินทร์ และ
คณะ, 2557: 50-61) โดยใช้ปัจจัยในการบริหาร
ตามกรอบภาระงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
งานวิชาการ การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงาน
งบประมาณ การบริหารงานทั่วไป รวมทั้งต้องมี
การประสานงานให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคือ การ
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กำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา การให้ความเห็น
ชอบแผนปฏิบัติการประจำาปี การจัดทำาหลักสูตร 
กำากับติดตามการดำาเนินงานตามแผน สนับสนุน
ให้เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษา พิทักษ์สิทธิ
เด็กและพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ คลอดจน
เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และสืบสานวัฒนธรรม
ของชาติ โดยมีโรงเรียนเป็นสถาบันที่ให้การศึกษา
และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเกิดขึ้นกับความ
ต้องการของสังคมรับใช้และบริการสังคม ชุมชน 
(พนิจดา วีระชาติ, 2542: 6) อีกทั้งในการจัดการ
ศกึษาน้ันต้องถือวา่เปน็หน้าทีข่องประชาชนทกุคน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรยีนซึง่เปน็สถานทีท่ีอ่ยู่ใกล้
ตัวนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด ซึ่ง
ตอ้งพฒันาชวิีตคนอย่างครบถว้นทัง้ในด้านความรู ้ 
ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ การพัฒนาความคิด
และสติปัญญา การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้อยู่
ในทิศทางที่ถูกที่ควร การสร้างทัศนคติค่านิยมที่
ถกูต้อง การสรา้งมาตรฐานทางคณุธรรมใหเ้กดิขึน้
ในชวีติของผูเ้รยีน เปน็การพัฒนาความเปน็มนุษย์
อย่างเป็นองค์รวม (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ,  
2543: 60) และยังต้องพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ใน
สังคมและชุมชน ควรพัฒนาโรงเรียนให้ไม่แปลก
แยกจากชมุชน ควรมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรทอ้งถิน่
ให้สัมพนัธ์กับภูมิปญัญาทีอ่ยู่ในชุมชน ควรสง่เสรมิ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีอยู่ในชุมชนให้มากขึ้น ควร
นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาในโรงเรียน และเพิ่ม
ความรู้ทางวิชาการสอดแทรกเข้าไปในภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้เกิดความเข้มแข็ง ย่ิงขึ้น (จิรพันธ์  
ไตรทิพย์จรัส, 2542: 4) 

จากคำากล่าวข้างต้น ประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ชุมชนและผู้ปกครองจึงได้เข้ามามีบทบาทใน
การสนับสนุนและจัดการศึกษาในโรงเรียน โดย

เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้การดำาเนินงานและ
เสนอแนวทางในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจาก
โรงเรยีนและผูป้กครองนกัเรยีนตา่งกม็จีดุมุง่หมาย
เดียวกัน คือ “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน”ดังนั้นผู้ปกครองและโรงเรียนจำาเป็นต้อง
ปรึกษาหารือและรับทราบปัญหาของกันและ
กัน ร่วมมือกันทำาให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตาม
แนวทางท่ีถูกต้อง แต่การดำาเนินงานของโรงเรียน
ทีผ่า่นมายงัไมส่รา้งใหน้กัเรยีนเกดิความผกูพนักบั
ชุมชน นักเรียนยังไม่ค่อยเกิดความสำานึกที่จะร่วม
รับผิดชอบ และในปัจจุบันผู้ปกครองต่างไม่แน่ใจ
ในคุณภาพของโรงเรียนแต่ละแห่งว่ามีมาตรฐาน
เท่าเทียมกันเพียงใด ปัญหาเหล่านี้ควรจะต้องได้
รบัการแกไ้ข ซ่ึงการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ของโรงเรยีน
โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างเดียวอาจ
ไม่สมารถมองเห็นปัญหาทุกด้านได้ แต่ถ้าได้มี
การศึกษาจากชุมชนหรือผู้ปกครองนักเรียน จะ
ช่วยให้สามารถมองเห็นปัญหาจากทิศทางต่างๆ 
กระจ่างชัดยิ่งขึ้น (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2552: 39-40) ซึ่งผู้ปกครองนอกจากจะ
คอยอบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำารง
ชวีติครอบครวั มคีวามรัก ความเขา้ใจ และใหค้วาม
อบอุ่น ผู้ปกครองยังเป็นองค์ประกอบในการแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ความร่วมมือ วางแผนกับสถาน
ศึกษาในการจัดการศึกษา (วรวิช เรือนคำางาม,
2553: 3) โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 เปน็สถาน
ศึกษาที่ได้ชื่อว่า มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดเป้าหมายที่
ตั้งไว้ในหลักสูตรให้ครบทุกๆ ด้าน ได้ตระหนักถึง
การเปลีย่นแปลง ขา้งตน้ และไดด้ำาเนนิการกำาหนด
แผนกลยุทธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดนำาไปปรับใช้
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไป และเพื่อให้
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ไดข้อ้มลูเชงิสะทอ้นในทางการจดัการบรหิารสถาน
ศกึษาโดยตรง ผนวกกบัขอ้มลูท่ีได้จากชุมชน สังคม 
และผู้ปกครอง ซ่ึงสามารถศึกษาได้จากความพึง
พอใจท่ีสะท้อนจากผู้ปกครองที่มีให้ต่อโรงเรียน
ซ่ึงเป็นที่ถ่ายทอดความรู้และดำาเนินการจัดการ
ศึกษาแก่บุตรหลานของเขาเหล่านั้นโดยตรง จึงมิ
อาจเล่ียงได้ว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการ
บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าว ผู้
วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 เพ่ือทีจ่ะได้ทราบวา่ผูป้กครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารสถาน
ศึกษา และเพือ่ใหจ้ดัการศกึษาให้เปน็ไปตามความ
ต้องการของคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างจริงจัง ซึ่งจะนำา
ข้อมลูเหลา่น้ีไปเปน็แนวทางในการดำาเนนิงานการ
จดัการศกึษา การวางแผนการบรหิารหลกัสตูรของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ในดา้นวชิาการ ดา้นครผููส้อน 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 
ด้านพฤติกรรมนักเรียน และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิด
ผลดีแก่นักเรียน ให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครองต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของผูป้กครอง

ต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำาแนกตามระดับการศึกษา 
และอาชีพ

สมมุติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ

บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำาแนก
ตามระดับการศึกษาและอาชีพที่ต่างกัน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับผู้

บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำาไปพัฒนาในการ
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของโรงเรียน ด้านพฤติกรรม
นักเรียนและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการดำาเนินการ
ปรับปรุงการบริหารได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกับความต้องการของผู้ปกครอง

 3. เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร สามารถนำา
ไปเป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายและดำาเนิน
การบริหารจัดการภายในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามหาสารคาม เขต 1 ด้านการวางแผนการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสมต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
1 จำานวน 5,154 คน 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้
ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
1 ใชว้ธิกีารสุม่อยา่งง่าย โดยกำาหนดขนาดของกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
และ Morgan) จำานวน 365 คน

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

3.1.ตัวแปรอิสระ (Independent vari-
able) ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 3.1.1 ระดับการศึกษา ได้แก่ 1) ต่ำากว่า
ปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีขึ้นไป

 3.1.2 อาชีพ ได้แก่ 1) รับราชการ 2) 
บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว 3) เกษตรกร และ 
4) อื่นๆ 

3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) 
ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ใน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้าน
พฤตกิรรมนกัเรยีนและดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง น้ี เป็น

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่ผู้
วิจัยได้สร้างขึ้นมาเอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ปกครองในเรื่องระดับ
การศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง

ตอนที่ 2 เป็นประเด็นคำาถามเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งประกอบ
ด้วย 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 4) 
ดา้นพฤตกิรรมนกัเรยีนและ 5) ดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

	 การสรา้งและหาคณุภาพของเครือ่งมือ
ที่ใช้การวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา วารสาร งาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ี
มีต่อการบริหารสถานศึกษาเพื่อนำามาสร้างเครื่อง
มือการวิจัย

2. ศึกษาการสร้างเครื่องมือจากงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง โดยสร้างเครื่องมือเป็นลักษณะตรวจ
สอบรายการ และประเมินค่า 5 ระดับ 

3. ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ
แล้ว นำาแบบสอบถามและคำาถามปลายเปิดไป
ทดลองใช้ (Try - out) กับกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่งจากผู้ปกครองในสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1จำานวน 
30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.93 

 4. นำาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้
และหาความเชื่อมั่นแล้วนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทำาการวิจัย 

	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร วิ จั ย
ครั้งนี้  ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์
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ตามระเบียบวิธีทางสถิ ติ  โดยใ ช้ โปรแกรม
สำาเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบสอบถาม
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ

2.นำาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจมาทำาการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ตลอดจนการแปลความหมายค่า
เฉลี่ยเกี่ยวกับความพึงพอใจ

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของ ผู้
ปกครอง โดยจำาแนกตามระดับการศึกษา และ
อาชีพ กรณีตัวแปร 2 กลุ่ม ค่าวิเคราะห์ใช้ t- test 

และ มากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 
– Way Analysis of Variance) หากมีผู้ปกครอง
ความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ จึงทำาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Com-
parison) 

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็น

ข้อๆ ได้ดังนี้

ต�ร�ง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในภาพรวมและ 
รายด้าน ดังนี้

คว�มพึงพอใจของผู้ปกครอง MEAN S.D. ระดับคว�มพึงพอใจ

1. ด้านวิชาการ
2. ด้านครูผู้สอน
3. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน
4. ด้านพฤติกรรมนักเรียน
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

4.20
4.45
4.32
4.18
4.39

0.44
0.43
0.42
0.48
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 4.31 0.33 ม�ก

1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.31) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 3 ลำาดบัแรกคือ ด้านครผููส้อน ( =4.45) 
รองลงมาได้แก ่ดา้นความสมัพันธร์ะหวา่งโรงเรียน
กับผู้ปกครอง ( =4.4.3) ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของโรงเรียน ( =4.37) ส่วนด้านที่ผู้
ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ

ด้านพฤติกรรมนักเรียน ( =4.18) 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
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3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจ
ซึ่งสามารถนำามาอภิปรายผล มีดังนี้

1. การศกึษาความพึงพอใจของผูป้กครอง
ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะโรงเรียนได้
นำาหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการ
บริหารตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
หลักในการวางแผนการบริหารงานต่างๆ เพื่อ
ให้โรงเรียนมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 กำาหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความ
ม่ันใจในคุณภาพของการบริหารงานของสถาน
ศึกษา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจ ทำาให้
ผู้ปกครองและชมุชนมคีวามตืน่ตวั ใหค้วามสำาคัญ 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
นอกจากน้ีโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม 
มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งครูผู้สอนใจใส่ดูแลอบรมสั่ง
สอนนักเรียนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550: 56) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในอำาเภอ
ม่วงไข่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 
พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
งานของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผู้ปกครองมีความ
พงึพอใจดา้นครผููส้อนมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้น
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้าน
วิชาการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านพฤติกรรม
นกัเรียน เพราะผูป้กครองมองเหน็ครผููส้อนเปน็ผูท้ี่
อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน ให้ความรักและความเอาใจ
ใสด่แูลนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ จึงมอีทิธพิลตอ่พฒันา
การทุกๆ ด้นของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จันทนี โตพูล (2550: 89) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของผูป้กครองทีม่ตีอ่การบรหิารสถานศกึษา
ของโรงเรยีนวัดใหมผ่ดงุเขต จงัหวัดนนทบรุ ีพบว่า 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านครูผู้สอนอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งอภิปรายในแต่ละด้านได้ดังนี้

1.1 ด้านวิชาการ พบว่า ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกกรณี เพราะ 
โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
โดยทุกคนในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมเสนอแนะปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับวัย ความสนใจของผู้เรยีน มกีาร
รายงานผลการเรียนของผูเ้รยีนใหผู้ป้กครองทราบ
อยา่งตอ่เนือ่ง การมสีว่นรว่มตอ้งเริม่จาก การรว่ม
คิด ร่วมทำาและร่วมประเมินผล สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ บุญญาภา สุทธิวงศ์ (2550: 105) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
จงัหวัดนนทบรุ ีผลการวิจยัพบว่าผู้ปกครองมคีวาม
พึงพอใจด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
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 1.2 ด้านครูผู้สอน พบว่า ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก เพราะว่า
ครูวางตนเหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีในทุกด้านให้กับนักเรียน มีความรู้ด้านวิชาการ 
และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา เป็น
ผู้นำาในเชิงวิชาการ สามารถนำาวิชา ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้นักเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็น
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน จึงมีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมด้านต่างๆ ของนักเรียน สอดคล้อง
กับ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 
20) กล่าวว่าลักษณะของครูท่ีดีท่ีสังคมต้องการ 
มีด้วยกัน 7 ด้าน คือ ด้านความประพฤติ ความ
รู้ทางด้านวิชาการ ความสามารถในการสอน 
ความรับผิดชอบและการปกครองนักเรียน มนุษย์
สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และการทำางานนอกเวลา 
หรืองานอดิเรก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมี
บุคลิกภาพและเปน็แบบอยา่งทีด่ ีมคีวามพึงพอใจ
ในระดบัมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทน ี 
โตพูล (2550: 89) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี ผลการ
วจิยัพบวา่ผู้ปกครองมคีวามพึงพอใจด้านครผููส้อน
อยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ
เพียงพอ มีความพงึพอใจมากทีส่ดุ เพราะโรงเรยีน
ชุมชนหนองเม็กมีการกำาหนดแผนงาน โครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหมี้อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบเพียงพอ สนามเด็กเล่นและสวนหย่อมมี
ความร่มรื่น สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ มั่นคง 

ปลอดภัย ปราศจากส่ิงรบกวนต่างๆ สอดคล้อง
กับ อรุณชัย กัณฑภำา (2548: 21) กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้านในสถานศึกษาส่ง
ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สภาพแวดล้อมที่ดี 
หมายถึง ส่วนประกอบสำาคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการ มีความปลอดภัยมีแรงจูงใจและ
เกิดความสุข ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ 
โรงเรียนที่ขาดการเอาใจใส่ในด้านสภาพแวดล้อม
หรอืไมเ่หน็ความสำาคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม
จะทำาให้บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาขาด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีบรรยากาศที่น่าเบื่อ ขาดความ
อบอุ่น และบรรยากาศที่เป็นมิตร และขาดศรัทธา
ต่อโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรทิน  
พะลายานนท์ (2552: 96) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต1 ผลการวิจัยพบว่า 
ผูป้กครองมีความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มและ
อาคารสถานที่ในระดับมาก 

1.4 ด้านพฤติกรรมนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถาน
ศึกษาในด้านพฤติกรรมนักเรียนทุกกรณี อยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความ 
พงึพอใจตอ่ประพฤตขิองนกัเรยีนทีแ่สดงใหป้รากฏ
แก่สายตาบุคคลอื่นๆ ได้แก่ การช่วยกิจกรรมของ
โรงเรยีน แตง่กายสภุาพเรยีบรอ้ย มสีมัมาคารวะ มี
ระเบยีบวนิยัและความรบัผดิชอบ ซือ่สตัย ์รูจ้กัการ
ใหแ้ละเสยีสละสนใจและเอาใจใสต่อ่การเรยีนรูจ้กั
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ 
เป็นความคาดหวังทั้งของโรงเรียนและผู้ปกครอง
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจากความ
คาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน คือ ปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักปฏิบัติของโรงเรียน มีความ
ประพฤติและมารยาทดี ดูแลเอาใจใส่ตนเองและ
ทรพัย์สนิให้ปลอดภยั เอาใจใสก่ารเรยีนใฝห่าความ
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รู้อยู่เสมอ มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
แก้ไขปัญหาอย่างสงบและมีเหตุผล ร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน ชุมชน และซื่อสัตย์ สุจริตจริงใจต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความเป็น
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จันทนี โตพูล (2550: 89) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองมีความพึง
พอใจด้านพฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

1.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านความ
สมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างความ
เข้าใจอนัดรีะหวา่งโรงเรยีนและชุมชน และโรงเรยีน
ให้บริการและอำานวยความสะดวกในการติดต่อ
ภารกิจต่างๆ กับโรงเรียนเป็นอย่างดี และรวดเร็ว 
ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่า การดำาเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน จะให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมสม่ำาเสมอ เช่น การแข่งขันกีฬา 
การพัฒนาชุมชน การบริจาคส่ิงของต่างๆ การ
จัดกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นอกจาก
นี้โรงเรียนยังให้บริการและอำานวยความสะดวก
แก่ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อภารกิจกับโรงเรียน 
ซ่ึงสอดคล้องกับ (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศกึษา (2552) ไดส้รุปผลวา่ ความสมัพันธร์ะหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน เป็นงานที่เกี่ยวพันอยู่กับการ
ดำาเนินการเพื่อให้โรงเรียนสามารถแสดงบทบาท
ของการให้และการรับความร่วมมือการสนับสนุน
และความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญญาภา สุทธิวงศ์ (2550: 65) 
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
จงัหวัดนนทบรุ ีผลการวิจยัพบว่าผู้ปกครองมคีวาม
พึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ 
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำาแนกตามระดับการศึกษา 
และอาชีพ

2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ อาจเป็นเพราะ 
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1มีการจัดการ
ศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและ
งานวิชาการอยู่เสมอ โดยมีการประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตามสายในหมู่บ้าน ทำาให้ผู้ปกครองได้
รับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจในการจดัการศกึษา สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ เพิม่ศกัดิ ์เหมพรม (2552: 79) ไดศ้กึษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 2 พบวา่ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน  
ไม่แตกต่างกัน
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องมาจากระบบในการ
บริหารสถานศึกษานั้น เป็นลักษณะการจัดการ
ในภาคราชการที่ไม่เหมือนเอกชน มีระบบและ
ขั้นตอนการดำาเนินการที่ซับซ้อน และผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการ จงึพอท่ีจะมคีวามเข้าใจในการบริหารงาน  
ของโรงเรียนเอกชนทั้งนี้ การจัดการศึกษาในยุค
ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าล้ำาสมัย มีภาวะแห่งการ
แขง่ขนัทีส่งูมาก ดงันัน้ผูป้กครองจงึมคีวามมุง่หวงั
อยู่เสมอว่า การจัดการ ศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
มีความก้าวหน้า มีการพัฒนา การจัดการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง สามารถอบรม สั่งสอนให้ บุตร
หลานเป็นเด็กดี มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถดำารงชีวิตในอนาคตได้ จึงได้รับความไว้
วางใจ จากผู้ปกครองให้โรงเรียนเอกชนจัดการ
ศึกษาใหแ้ก ่บตุรหลานด้วยความเต็มใจ และพรอ้ม
ที่จะมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิรกิลุ ฉววีรรณ (2546: 
69) ได้ศึกษาเรื่องความ พึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
บำารุงปัญญา อำาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่นักเรียนที่ประกอบ
อาชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน บำารุงปัญญาในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 และ
เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษา ในแต่ละด้าน 
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ การจัด 

การศึกษาของโรงเรียนบำารุงปัญญา แตกต่างกัน  
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

1.1 สถานศึกษาควรเน้นในด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สถาน
ศึกษาจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน สนใจเอาใจใส่การเรียนและรู้จัก
แวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
ในการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเปน็ไป
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

 1.2 สถานศึกษาควรมีแผนงานโครงการ
รองรบั มรีะบบขอ้มลูพืน้ฐานทีช่ดัเจนของนกัเรยีน
และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำาข้อมูล
สะท้อนผลจากผู้ปกครองเข้าสู่การพัฒนาระบบ
การจัดการบริหารการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพิ่ม
ระบบการติดตาม นิเทศและประเมินผลเพื่อให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ
การติดตามผลและความคาดหวังของผู้ปกครอง
หรือปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของผู้ปกครอง

2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของผู้ปกครองเก่ียว
กับการบริหารจัดการระบบการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาในระดับอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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