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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
STUDENT GUARDIANS’ SATISFACTION WITH PROVIDING EDUCATION AT
SCHOOLS IN KANTHARA WICHAI DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการ
ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ปกครอง
นักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 381
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง
ข้อ .32-.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test
ผลการวิจัย พบว่า
1) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน
3) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ล�ำดับตามความถีจ่ ากมากไปหาน้อย สามล�ำดับแรก คือ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
1

ร้อยเอ็ด.
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เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ มาให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน และควรเปิดโอกาส
ให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ถานศึกษาจัดขึน้ ปรึกษากับผูป้ กครองเมือ่ นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่อน
ABSTRACT
The objectives of the study were to: 1) explore student guardians’ satisfaction with
providing education at schools in KantharaWichai district of MahaSarakham province,
2) compare their satisfaction with providing education in the preceding district with variables
classified by their genders, ages and educational levels and 3) study suggestions on
providing education there. The sampling group for this research comprised 381 guardians,
whose children were grade 5-6 students in the above district. The tool used for conducting
the research was Likert-type rating scale questionnaires with the reliability amounting to
.87. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard
deviation, comparing pair differences of mean by making use of t-test (Independent
Samples) and F-test (One- way ANOVA.
Results of the research manifested the following findings:
1) Student guardians’ satisfaction with providing education at schools in KantharaWichai district of MahaSarakham province was rated ‘high’ in the overall aspect. With a
single aspect taking into account, the aspect with the highest mean was academic affairs.
The next lower one was personnel, premises and settings while the last one with the
lowest mean was relations between schools and guardians.
2) The comparative results indicated that variables of guardians’ genders and
educational levels showed significant differences in their satisfaction with providing at school
in the above district, with the statistical significance level at .05 in the overall aspect, but
those of their ages proved otherwise in the overall aspect.
3) Suggestions on providing education at schools in the aforesaid district were
recommended in descending order of three frequencies. First, schools should organize
instructional activities with far more increasing effectiveness, especially for students having
low learning achievement. Secondly, they should open up opportunities for community
residents to take part in providing education, inviting specialized guest speakers in localities
to impart students with knowledge. Finally, they should open up opportunities to have
student guardians participate in evaluating outcomes of various activities held by schools,
consulting them when students had weak learning achievement.
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญประการหนึง่ ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในสังคม เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดชีวิต
สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่างๆ ที่จะด�ำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ รัฐเห็นความส�ำคัญของการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ตราพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ เพือ่ ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ
1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติ ส�ำหรับประชาชน 2) ให้สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา และ 3) พัฒนาสาระ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายอ�ำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการก�ำหนดมาตรฐาน และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ และประเภทการศึกษา (สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์, 2544, หน้า 2 – 3)
จากการจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมา ยังปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นต้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยการบริหาร และการจัดการศึกษาซึ่งถือว่าเป็น
กลไกส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545
ที่ก�ำหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดส�ำคัญหมวดหนึ่ง ที่ต้องมีการปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน
กับการปฏิรูปด้านอื่น โดยได้วางระบบโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เชื่อมโยงและส่งเสริมการ
ปฏิรปู ด้านอืน่ ทุกด้าน ทัง้ ในส่วนทีร่ ฐั จัดการศึกษาเอง และในส่วนทีอ่ งค์กรประชาชน และทุกส่วนของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจน ก�ำกับ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งของรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และบุคคลที่จัดการศึกษา (ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 51)
ผูป้ กครองและครูเปรียบเสมือนผูน้ ำ� ทาง หากต่างคนต่างน�ำไปคนละทิศทางเปรียบเสมือนเส้นขนาน
สองเส้นที่ไม่มีโอกาสบรรจบกัน ดังนั้น ผู้ปกครองและครูต้องร่วมมือกัน ปรึกษาหารือกัน รับทราบความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ด�ำเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พบปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาด้านหลักสูตรทีข่ าดความยืดหยุน่ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ปัญหาบุคลากรสอนไม่ตรงตามวิชาความรู้ที่เรียนมา บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ ปัญหาด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอ
การให้ความส�ำคัญกับผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นอันดับแรก จ�ำเป็นต้องมีการวัดระดับ
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงให้บรรลุผลตามความต้องการของผู้ปกครอง ความ
คิดเห็น และความต้องการของผู้ปกครอง เป็นผลชี้วัดความส�ำเร็จ หรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ช้า ปัญหาด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ท�ำให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคพบว่า ผูป้ กครองส่วนใหญ่มภี ารกิจส่วนตัวไม่พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือ ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือปล่อยให้ปัญหาของลูกอยู่ในภาวะวิกฤติแล้วจึงหันมาสนใจ ซึ่งมีผล
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญคือ ผู้ปกครองยังไม่ให้ความร่วมมือด้าน
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การสนับสนุนปัจจัยที่เพียงพอ โดยคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากสถานศึกษามากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านหลักสูตร บุคลากร อาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และด้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องด�ำเนินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเป็นงานที่ส�ำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศชาติ และ
เป็นงานที่ท้าทายว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นที่ต้องการของผู้ปกครอง
จากเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ใน 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งข้อมูลทั้ง 4 ด้าน
นี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกต และแสดงความต้องการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.3 ผูป้ กครองนักเรียนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 8,235 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (กรมส่งเสริมการ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549, กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, เฉลิมชัย ฉวีวงศ์, 2543, และ กิติมา ปรีดีดิลก,
2533) 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่ และ 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษากับชุมชน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. ท�ำให้ทราบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
3. ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
4. สามารถน�ำผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง กับความ
พึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาทีโ่ รงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 8,235 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 381 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตร
ของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และ กุสุมา ผลาพรม, 2553 หน้า 122) สุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกโรงเรียนที่อยู่ในต�ำบลท่าขอนยาง เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ
(Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 123

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ
52.20 มีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี จ�ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 และ มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.
จ�ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านวิชาการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ พอใจ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ พอใจ
การเรียนและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา
2) ด้านบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู
ผู้สอนแต่งกายเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ห้องเรียนมีความสะอาด ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ โรงเรียนจัดสถานทีเ่ ป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และเกิดประโยชน์ในการใช้สอย
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดประชุมชี้แจ้งให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบการด�ำเนินการของ
โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อยู่
เสมอ
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สมมติฐานที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ผูป้ กครองนักเรียนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการ
ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม พบว่ามีผลการวิจยั ทีน่ า่ สนใจและสามารถน�ำมาอภิปราย
ผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ โรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
ข้อก�ำหนดของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่น โดยการใช้แผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล รวมถึงพัฒนาการเรียน
การสอน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สนอง
ความแตกต่างในความสามารถ ความถนัดและความสนใจทางการเรียนของผูเ้ รียนแต่ละคน ส่งเสริมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง และการให้ประสบการณ์การเรียนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ใช้สื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยการเรียนรู้และพัฒนาของผู้เรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม และ
พัฒนาโรงเรียนให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม โดยการจัดบรรยากาศภายนอกและภายในอาคารเรียน และ
บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
และเกิดความปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรของโรงเรียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยพัฒนาให้มีจิตส�ำนึก อุดมการณ์ และ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีขวัญ ก�ำลังใจ และจัดให้มีการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งโดยเอกสาร การประชุม การ
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มีสว่ นร่วมในกิจกรรมกับชุมชน การประชาสัมพันธ์ โดยใช้นกั เรียนเป็นสือ่ จากผลคุณภาพการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวดี ชัยกิตติภรณ์ (2546) ได้
ศึกษาเรื่อง ความพึงของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแจ้ง เทศบาลต�ำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของผูป้ กครองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประยูรฤดี ผาติธรรมธร (2549)
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ
โรงเรียนอ�ำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการ
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอ�ำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส�ำคัญด้านหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจของ การ
บริหารงานของโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข และเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนทีบ่ คุ ลากรในโรงเรียนได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อนต้องปฏิบตั ิ
และถือเป็นหน้าที่หลัก จึงจะส่งผลให้ผลการบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา สิทธิบุญมา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่
มีตอ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหม้อ พบว่า ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนหนองหม้อ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก
2) ด้านบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอน
ในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดี ท�ำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นศรัทธาใน
ตัวครู และได้ท�ำหน้าที่เต็มก�ำลังความสามารถ ทั้งยังเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข จึงเป็นผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษามาก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ (2549) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการศึกษา ว่าผู้บริหารและ
บุคลากรที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา ยังมีผู้ที่รับผิดชอบที่อาจไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอด
โดยตรงอีกหลากหลาย ได้แก่ ผูบ้ ริหารซึง่ มีหน้าทีจ่ ดั การศึกษาทีต่ นรับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย น�ำไป
สู่เป้าหมายที่ต้องการ และยังจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งาน
ทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ
3) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนให้มคี วามมั่นคงแข็งแรง
และได้มาตรฐานบริเวณสถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีการจัดท�ำ
สวนหย่อม ปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เห็นและเกิดความพึงพอใจ
และยังให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่ในการประกอบกิจกรรมหรือจัดงานส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศกึ ษา ระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ด้านการบริหาร
อาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา สิทธิบุญมา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหม้อ พบว่า ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหม้อ ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ อยู่ใน
ระดับมาก
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูป้ กครองนักเรียนได้เข้าไปมีความสัมพันธ์กบั สถานศึกษา ซึง่ บทบาทใหม่ของ
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ ชุมชนสัมพันธ์อยูท่ คี่ วามเข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนซึ่งผลจากความเข้าใจอันดีต่อกันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือ การช่วยเหลือสนับสนุน การ
ด�ำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงเป็นชุมชนหลักที่สถานศึกษาต้อง
ท�ำกิจกรรมเกีย่ วข้องโดยตรง ปัจจุบนั นีส้ ถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามาใช้บริการมากขึน้ ท�ำให้ชมุ ชน
ผู้ปกครองเกิดความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา
สิทธิบญ
ุ มา (2549) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านหนองหม้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหม้อ ด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1) ผูป้ กครองนักเรียนทีม่ เี พศต่างกันมีความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีเ้ พราะว่า ผูป้ กครองนักเรียนทัง้ เพศชายและเพศหญิงต่างมีความสนใจต่อ
การจัดการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุว่า บิดามารดาเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญและ
เป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้อง รับผิดชอบในการส่งเสริมให้บตุ รเข้ารับการบริการด้านการศึกษา ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ�ำแนกตามเพศ ผู้ปกครองทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2) ผูป้ กครองนักเรียนทีม่ อี ายุตา่ งกันมีความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
ศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ทั้งนี้เพราะว่าผู้ปกครองทุกช่วงอายุต่างให้ความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน ทั้งนี้
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โรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยชี้แจงการด�ำเนินการของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบนั และอนาคต ท�ำให้ผปู้ กครองมีความเข้าใจเรือ่ งการด�ำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทัง้ มีความ
สนใจความเป็นไปของการจัดการเรียนการสอน การบริหารของโรงเรียน และมีความคาดหวังต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน ความตื่นตัวของผู้ปกครองในเรื่องของการจัดการศึกษา ประกอบกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและแรงงานที่สังคมต้องการ จึงท�ำให้ผู้ปกครองทุกช่วงอายุเห็นความส�ำคัญของการศึกษาและ
ปรารถนาให้บตุ รหลานของตนได้รบั การศึกษาดี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547)
ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองจ�ำแนกด้านอายุ มีความพึงพอใจต่อการ
ศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน
3) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะว่าการจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความร่วม
มือกัน ร่วมคิด ร่วมท�ำ โดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่น หรือหลักสูตรสถานศึกษา ที่ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ โดยต้องร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับผูเ้ รียน และประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับชุมชน และสถานศึกษาอืน่ เพือ่ ให้เกิดการรับรูถ้ งึ สภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา คนซื่อ (2551) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
พึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าช้าง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านท่าช้าง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ�ำแนก ตามระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยขอน�ำเสนอเพื่อเป็นการน�ำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นดังนี้
1. ข้อเสนอแนะน�ำไปใช้
1) โรงเรี ย นต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ ชุ ม ชน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ท�ำการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน่
และชุมชนตรวจสอบ ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ
2) โรงเรียนต้องส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู มีการประเมินผลงานครูอย่างเป็นระบบ มีการ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนอย่างยุตธิ รรม ส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครู พัฒนาข้าราชการครูอยูต่ ลอดเวลา
และส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อความสัมพันธ์อันดี
3) โรงเรียนควรปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยแจ้ง
ข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของโรงเรียนให้มากขึน้ จัดให้มกี ารปรึกษาหารือระหว่างผูป้ กครอง
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และครูอย่างสม�่ำเสมอ
4) โรงเรียนควรพัฒนาวิธีการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ให้สอดคล้องกับสภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการจัดการศึกษาทุกระดับตามความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง เพื่อจะได้น�ำปัจจัยที่ได้จากการวิจัยมาก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
2) ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ
ช่วงชั้นโดยการสัมภาษณ์
3) ควรศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
จากประชากรกลุ่มอื่น เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ศิษย์เก่า
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11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ทุกท่านทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวจิ ติ รปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก และอนุโมทนาขอบคุณ ดร.จ�ำนง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ท่านทั้งสองได้ให้ความรู้
ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์
แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี และดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ กรรมการ ที่กรุณา
ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด และนายสุริยันต์ สายเมือง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั จนท�ำให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนีส้ ำ� เร็จลงได้
อย่างสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
กลุม่ ตัวอย่าง ครูผสู้ อน นักเรียน ทุกท่าน ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในด้านการให้ขอ้ มูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
จนท� ำ ให้ วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ ส� ำ เร็ จ ลงได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ขอขอบคุ ณ พระครู ป ลั ด ขจรศั ก ดิ์ อั ค คฺ ธั ม โม
และอนุโมทนาขอบคุณนายสุขสันติ์ ภูจ�ำปา ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จนท�ำให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนีส้ ำ� เร็จลงด้วยดี คุณประโยชน์อนั พึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผูว้ จิ ยั
ขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคย
อบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทัง้ ในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดี
ด้วยเทอญ
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