
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 119

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

STUDENT GUARDIANS’ SATISFACTION WITH PROVIDING EDUCATION AT 

SCHOOLS IN KANTHARA WICHAI DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE

พระทรงศักดิ์ นิราลโย (ภูเงินช่อ)1

PHRASHONGSAK NIRAYO (PHORNGERNCHOR)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการ

ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

จ�าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ต่างกนั และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการศกึษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ปกครอง

นักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 381 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง

ข้อ .32-.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

2)  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน

3)  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวัดมหาสารคาม 

ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย สามล�าดบัแรก คอื ควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจดัการศกึษา เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในท้องถิน่มาให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน และควรเปิดโอกาส

ให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการประเมินผลกจิกรรมต่างๆ ท่ีสถานศกึษาจดัข้ึน ปรกึษากบัผูป้กครองเมือ่นกัเรยีน

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 Kanthara-

Wichai 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�าคัญของปัญหา

การศกึษาเป็นรากฐานส�าคญัประการหนึง่ ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ในสังคม เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดชีวิต 

สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่างๆ ที่จะด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  

รู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรค์การพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ รัฐเหน็ความส�าคญัของการศกึษา 

ในปี พ.ศ. 2542 จงึได้ตราพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิเพือ่ให้การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน

การด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ  

1) เป็นการศกึษาตลอดชวีติส�าหรบัประชาชน 2) ให้สงัคมมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษา และ 3) พฒันาสาระ

กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการก�าหนดมาตรฐาน และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ทุกระดับ และประเภทการศึกษา (สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์, 2544, หน้า 2 – 3) 

จากการจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมา ยังปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว จึงจ�าเป็นต้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยการบริหาร และการจัดการศึกษาซึ่งถือว่าเป็น

กลไกส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545  

ที่ก�าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดส�าคัญหมวดหนึ่ง ที่ต้องมีการปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน

กับการปฏิรูปด้านอื่น โดยได้วางระบบโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เชื่อมโยงและส่งเสริมการ

ปฏริปูด้านอืน่ทกุด้าน ทัง้ในส่วนท่ีรฐัจดัการศกึษาเอง และในส่วนทีอ่งค์กรประชาชน และทกุส่วนของสงัคม

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจน ก�ากับ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทั้งของรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และบุคคลที่จัดการศึกษา (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 51) 

ผูป้กครองและครูเปรยีบเสมอืนผูน้�าทาง หากต่างคนต่างน�าไปคนละทศิทางเปรยีบเสมอืนเส้นขนาน

สองเส้นที่ไม่มีโอกาสบรรจบกัน ดังนั้น ผู้ปกครองและครูต้องร่วมมือกัน ปรึกษาหารือกัน รับทราบความ 

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ด�าเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พบปัญหาและ

อปุสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาด้านหลกัสตูรทีข่าดความยดืหยุน่ และไม่สอดคล้องกบัความต้องการของ

ชุมชน ปัญหาบุคลากรสอนไม่ตรงตามวิชาความรู้ที่เรียนมา บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ ปัญหาด้าน

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การให้ความส�าคัญกับผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นอันดับแรก จ�าเป็นต้องมีการวัดระดับ

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง เพื่อน�าผลที่ได้มาปรับปรุงให้บรรลุผลตามความต้องการของผู้ปกครอง ความ

คิดเห็น และความต้องการของผู้ปกครอง เป็นผลชี้วัดความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนได้เป็นอย่างดีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ช้า ปัญหาด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในสถานศึกษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ท�าให้เกิดปัญหา

และอปุสรรคพบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีภารกจิส่วนตวัไม่พร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอื ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือปล่อยให้ปัญหาของลูกอยู่ในภาวะวิกฤติแล้วจึงหันมาสนใจ ซึ่งมีผล

ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญคือ ผู้ปกครองยังไม่ให้ความร่วมมือด้าน
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การสนับสนุนปัจจัยที่เพียงพอ โดยคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากสถานศึกษามากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านหลักสูตร บุคลากร อาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และด้านการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องด�าเนินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเป็นงานที่ส�าคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศชาติ และ

เป็นงานที่ท้าทายว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นที่ต้องการของผู้ปกครอง

จากเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี

ต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศึกษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ใน 4 ด้าน คอื ด้านหลกัสตูร 

ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งข้อมูลทั้ง 4 ด้าน

นี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกต และแสดงความต้องการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองได้

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 3.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 3.3 ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 8,235 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกเป็น 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. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ได้แก่ โรงเรียนประถมศกึษา ในเขตอ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมีต่อการจดัการศกึษาโรงเรียนประถมศกึษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2. ท�าให้ทราบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

4. สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้อง กบัความ

พงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาทีโ่รงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวัดมหาสารคาม

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 8,235 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 381 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตร

ของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และ กุสุมา ผลาพรม, 2553 หน้า 122) สุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยเลือกโรงเรียนที่อยู่ในต�าบลท่าขอนยาง 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�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ  

(Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)
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7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.20 มีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี จ�านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 และ มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 

จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวจัิยพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านวชิาการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านวิชาการ พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจัดการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุ คอื พอใจ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ พอใจ

การเรียนและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา

 2)  ด้านบคุลากร พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู

ผู้สอนแต่งกายเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

 3)  ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุด คือ ห้องเรยีนมคีวามสะอาด ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื โรงเรยีนจดัสถานท่ีเป็นสดัส่วน 

ถูกสุขลักษณะ และเกิดประโยชน์ในการใช้สอย

 4)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดประชุมชี้แจ้งให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบการด�าเนินการของ

โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อยู่

เสมอ

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่3 ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจท่ีมต่ีอการจดัการ

ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการ

จัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

8. อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจัิยเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม พบว่ามผีลการวจัิยทีน่่าสนใจและสามารถน�ามาอภปิราย

ผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวจัิยพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ โรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม 

ข้อก�าหนดของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและ 

ท้องถิ่น โดยการใช้แผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล รวมถึงพัฒนาการเรียน

การสอน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สนอง

ความแตกต่างในความสามารถ ความถนดัและความสนใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคน ส่งเสรมิการเรยีนรู ้

จากการปฏิบัติจริง และการให้ประสบการณ์การเรียนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ใช้สื่อการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยการเรียนรู้และพัฒนาของผู้เรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม และ

พฒันาโรงเรยีนให้มสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม โดยการจดับรรยากาศภายนอกและภายในอาคารเรยีน และ

บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู ้

และเกดิความปลอดภยั ส่งเสรมิ สนบัสนนุ บุคลากรของโรงเรยีนให้มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน

ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยพัฒนาให้มีจิตส�านึก อุดมการณ์ และ 

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ให้ก้าวทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีขวัญ ก�าลังใจ และจัดให้มีการสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งโดยเอกสาร การประชุม การ
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มส่ีวนร่วมในกิจกรรมกบัชุมชน การประชาสมัพนัธ์ โดยใช้นกัเรยีนเป็นสือ่จากผลคณุภาพการเรยีนการสอน

และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวดี ชัยกิตติภรณ์ (2546) ได้

ศึกษาเรื่อง ความพึงของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน

เทศบาล 1 วัดแจ้ง เทศบาลต�าบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของ 

ผูป้กครองต่อการจดัการศกึษาปฐมวยัในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพงึพอใจ 

ของผูป้กครองในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก รวมถงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยรูฤด ีผาตธิรรมธร (2549) 

ได้ท�าการวิจัยเร่ือง ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ

โรงเรยีนอ�านวยวทิย์ จังหวดัสมุทรปราการ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการ

ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอ�านวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านวิชาการ พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจัดการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส�าคัญด้านหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจของ การ

บริหารงานของโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี

ความสขุ และเป็นภารกจิหลกัของโรงเรยีนทีบ่คุลากรในโรงเรยีนได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อนต้องปฏบิตัิ 

และถือเป็นหน้าที่หลัก จึงจะส่งผลให้ผลการบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา สิทธิบุญมา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่

มต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีนบ้านหนองหม้อ พบว่า ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนหนองหม้อ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก

 2)  ด้านบคุลากร พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอน

ในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดี ท�าให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นศรัทธาใน

ตัวครู และได้ท�าหน้าที่เต็มก�าลังความสามารถ ทั้งยังเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความสุข จึงเป็นผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษามาก ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ (2549) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการศึกษา ว่าผู้บริหารและ

บุคลากรท่ีท�าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา ยังมีผู้ท่ีรับผิดชอบท่ีอาจไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอด

โดยตรงอกีหลากหลาย ได้แก่ ผูบ้ริหารซึง่มหีน้าทีจ่ดัการศกึษาทีต่นรบัผดิชอบให้เป็นไปโดยเรยีบร้อย น�าไป

สู่เป้าหมายที่ต้องการ และยังจ�าเป็นต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งาน

ทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ 

 3)  ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาปรบัปรงุอาคารเรยีนให้มคีวามมั่นคงแข็งแรง 

และได้มาตรฐานบริเวณสถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีการจัดท�า

สวนหย่อม ปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เห็นและเกิดความพึงพอใจ

และยังให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่ในการประกอบกิจกรรมหรือจัดงานส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วจิยัของ สพุจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศกึษาปฐมวยั

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ด้านการบริหาร

อาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา สิทธิบุญมา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหม้อ พบว่า ผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหม้อ ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี อยู่ใน

ระดับมาก

  4)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูป้กครองนกัเรยีนได้เข้าไปมคีวามสมัพนัธ์กับสถานศกึษา ซึง่บทบาทใหม่ของ

สถานศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่ชุมชนสมัพนัธ์อยูท่ี่ความเข้าใจอนัดีระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชนซึ่งผลจากความเข้าใจอันดีต่อกันจะน�าไปสู่ความร่วมมือ การช่วยเหลือสนับสนุน การ

ด�าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงเป็นชุมชนหลักที่สถานศึกษาต้อง

ท�ากจิกรรมเกีย่วข้องโดยตรง ปัจจุบนันีส้ถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาใช้บรกิารมากขึน้ ท�าให้ชมุชน

ผู้ปกครองเกิดความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา 

สทิธิบุญมา (2549) ได้ศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

บ้านหนองหม้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหม้อ ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 1)  ผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมีเพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการจัดการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ท้ังนีเ้พราะว่า ผูป้กครองนกัเรยีนทัง้เพศชายและเพศหญงิต่างมคีวามสนใจต่อ

การจัดการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุว่า บิดามารดาเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญและ

เป็นหน้าทีท่ี่จะต้อง รบัผดิชอบในการส่งเสรมิให้บตุรเข้ารบัการบรกิารด้านการศกึษา ซึง่ไม่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา

ปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ�าแนกตามเพศ ผู้ปกครองทั้งเพศชาย

และเพศหญิงมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 2)  ผูป้กครองนักเรยีนทีมี่อายตุ่างกนัมคีวามพงึพอใจท่ีมต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hy-

pothesis) ทั้งนี้เพราะว่าผู้ปกครองทุกช่วงอายุต่างให้ความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน ทั้งนี้
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โรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยชี้แจงการด�าเนินการของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาใน

ปัจจบัุนและอนาคต ท�าให้ผูป้กครองมีความเข้าใจเร่ืองการด�าเนนิการจัดการศกึษาของโรงเรยีน อกีท้ังมคีวาม

สนใจความเป็นไปของการจดัการเรยีนการสอน การบรหิารของโรงเรยีน และมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียน ความตื่นตัวของผู้ปกครองในเรื่องของการจัดการศึกษา ประกอบกับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและแรงงานที่สังคมต้องการ จึงท�าให้ผู้ปกครองทุกช่วงอายุเห็นความส�าคัญของการศึกษาและ

ปรารถนาให้บตุรหลานของตนได้รบัการศกึษาด ีซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สพุจน์ ศรนารายณ์ (2547) 

ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัด

สมุทรสาคร พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองจ�าแนกด้านอายุ มีความพึงพอใจต่อการ

ศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน

 3)  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะว่าการจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความร่วม

มือกัน ร่วมคิด ร่วมท�า โดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่น หรือหลักสูตรสถานศึกษา ที่ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั โดยต้องร่วมกนัพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รยีน และประสานความ

ร่วมมอืในการพัฒนาวชิาการกบัชมุชน และสถานศกึษาอืน่ เพือ่ให้เกดิการรบัรูถ้งึสภาพการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา คนซื่อ (2551) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ

พงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจัดการศึกษาของโรงเรยีนบ้านท่าช้าง ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สระแก้ว เขต 2 ผลการวจัิยพบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

บ้านท่าช้าง ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระแก้ว เขต 2 จ�าแนก ตามระดบัการศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวจัิยเร่ืองความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมีต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยขอน�าเสนอเพื่อเป็นการน�าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชน  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ท�าการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรยีน มกีารประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอืน่ 

และชุมชนตรวจสอบ ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

 2)  โรงเรียนต้องส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู มีการประเมินผลงานครูอย่างเป็นระบบ มีการ

เลือ่นขัน้เงนิเดอืนอย่างยตุธิรรม ส่งเสรมิความก้าวหน้าของข้าราชการคร ูพฒันาข้าราชการครอูยูต่ลอดเวลา 

และส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อความสัมพันธ์อันดี

 3)  โรงเรียนควรปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยแจ้ง

ข่าวสารหรือประชาสมัพนัธ์การด�าเนินงานของโรงเรียนให้มากขึน้ จดัให้มกีารปรกึษาหารือระหว่างผูป้กครอง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และครูอย่างสม�่าเสมอ

 4)  โรงเรียนควรพัฒนาวิธีการสอนส�าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง และ

ให้สอดคล้องกับสภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  1)  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการจัดการศึกษาทุกระดับตามความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครอง เพื่อจะได้น�าปัจจัยที่ได้จากการวิจัยมาก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น

 2)  ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ

ช่วงชั้นโดยการสัมภาษณ์

 3)  ควรศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

จากประชากรกลุ่มอื่น เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ศิษย์เก่า
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคณุ พระครวูจิติรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์

ที่ปรึกษาหลัก และอนุโมทนาขอบคุณ ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ท่านทั้งสองได้ให้ความรู้ 

ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์  

แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี และดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ กรรมการ ที่กรุณา 

ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด และนายสุริยันต์ สายเมือง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืเพือ่การวจิยั จนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้

อย่างสมบูรณ์ ขออนโุมทนาขอบคณุ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  

กลุ่มตวัอย่าง ครูผูส้อน นกัเรยีน ทกุท่าน ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณพระครูปลัดขจรศักดิ์ อัคคฺธัมโม  

และอนุโมทนาขอบคุณนายสุขสันติ์ ภูจ�าปา ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนีส้�าเร็จลงด้วยดี คุณประโยชน์อนัพงึมแีก่การศกึษาค้นคว้าวทิยานพินธ์เล่มนี ้ผูว้จิยั

ขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคย

อบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทัง้ในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจรญิยิ่งในคุณงามความดี

ด้วยเทอญ


