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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด  

การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความ 

พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  

เป็นผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 390 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน

ทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสดุ คอื ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคอื ด้านสือ่การเรยีนการสอน ด้านสิง่อ�านวย

ความสะดวก ด้านผู้สอน และด้านหลักสูตร 

2)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ

ต่างกัน มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรก คือ ควรใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ

จดัการเรยีนการสอน ควรจดัให้มแีหล่งการเรยีน เช่น ศนูย์การเรยีนรูพ่้อหลวง และควรจดักจิกรรม ส่งเสรมิ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน เช่น การเลือกคณะกรรมการนักเรียน รวมทั้งการดูแลนักเรียนเรื่อง การรักษา

ความสะอาด ระเบียบวินัยของครูประจ�าชั้น

ABSTRACT

Objectives of the research were aimed to: 1) explore student guardians’ satisfaction 

with providing instructional activities at Roi Et provincial Municipality’s schools in Roi Et 

province, 2) compare their satisfaction with providing instructional activities here with 

variables of their genders, ages and occupations and 3) regulate suggestions on providing 

instructional activities. The sampling group employed for the research comprised 390  

student guardians whose children were studying there. The tool used for conducting the 

research was Likert-type scales of questionnaires. The statistics exploited for data analyses 

encompassed percentage, mean and standard deviation, comparing pair differences by t-test 

(Independent Samples) and F-test.

Results of the research manifested the following findings:

1)  Student guardians’ satisfaction with providing instructional activities at Roi Et 

provincial Municipality’s schools in Roi Et province was rated ‘neutral’ in both the overall 

and a single aspects. With a single aspect taking into consideration in descending order of 

means, each included: i) instructional activities, ii) instructional media, iii) facilities,  

iv) teachers performing teaching tasks and v) curricula. 

2)  The comparative results of their satisfaction with providing instructional  

activities at Roi Et provincial Municipality’s schools in Roi Et provinceindicated that variables 

of their genders, ages and occupation showed no significant differences in their satisfaction 

with providing instructional activities here, with the statistical significance level at .05 in the 

overall aspect. 

3)  Suggestions on providing instructional activities at Roi Et provincial Municipal-

ity’s schools in Roi Et provincewere recommended in descending order of three frequencies. 

First, folk wisdom should be used in providing instructional activities. Secondly, Roi Et 

municipality should provide learning centres like Royal Learning Centre. Finally, schools 

should hold democratic promotion activities for students such as student committee elec-

tion as well as supervising students’ activities for keeping school compound clean and 

class teachers’ disciplines.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบคุลและสังคมโดยการถ่ายโอนความรู้  

การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง

องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง 

ต่อเน่ืองตลอดชวิีต (กรมวชิาการ, 2544, หน้า 25) การศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัของสงัคมในการพฒันา

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและสังคม ระบบการศึกษาไม่สามารถด�าเนินการไปได้อย่างอิสระ  

ระบบการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัระบบอืน่ๆ และต้องผนัแปรไปตามการเปลีย่นแปลงของระบบอืน่ๆ 

ด้วย ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม และคุณธรรมของคนใน

ชาตอิย่างมาก การจดัการศกึษากจ็�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบและทศิทางให้สอดคล้องกับระบบสงัคมและ

เศรษฐกิจด้วย (อภิชัย กุลชา, 2536, หน้า 1)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 

ก็มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ 

ปัญญา มีความรู้ มคีณุธรรมจรยิธรรม และวฒันธรรมในการด�ารงชวิีตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมคีวาม

สุข แนวการจัดการศึกษาที่ส�าคัญยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 13) ซึ่งในการปฏิรูป

การเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติดังกล่าวเป็นการเปิดแนวทางใหม่ๆ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดู  

การให้การศึกษา การจัดหลักสูตร และ การบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครู  

ผู้ปกครอง และสังคมไทย (ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 5)

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอน

การกระจายอ�านาจ ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่นตามความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่นได้ก�าหนดรูปแบบของการจัดการศึกษา 

โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับ

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส�าหรบัหน่วยงานในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่หีน้าที่

ในการน�านโยบายและแนวทางของการจัดการศกึษาและมบีทบาทหน้าทีใ่นการจดัการศึกษาในระบบให้กบั

เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นคือสถานศึกษา หน้าที่หลักในการจัดการศึกษาในระบบหรือจัดการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้เรียนหรือเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของ

แต่ละองค์กรส่วนท้องถิน่ สถานศกึษาในสงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช�าราบได้มุง่พฒันาด้านหลกัสตูรซึง่เป็นงาน

วิชาการ ด้านบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอน ด้านอาคารสถานท่ีอยู่ในสภาพท่ีดีถูก

สุขลักษณะ และถูกหลักวิชาเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาน

ศกึษากบัชุมชนสถานศึกษากบัชมุชนจะต้องมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิด เพราะสถานศกึษาเป็นสถาบันพัฒนา

คน เพือ่ให้ไปด�ารงชวีติในชมุชนจงึมบีทบาทต่อการพฒันาชมุชนและด้านการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมการ
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ศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น ต้องมีพฤติกรรมส�าคัญ 2 ประการ คือ สอนวิชาการและส่งเสริม การ

สอนคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549, หน้า 17) 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาว่า ตราบใดที ่

ผู้ปกครองไม่เข้าใจ คงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่เพื่อให้เกิดผลดีต่อ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และผลผลิตทางการศึกษาจะบรรลุตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร จึงตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ปกครองนักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในฐานะ

ทีผู่ป้กครองเป็นผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากการจดัการศกึษาของสถานศกึษาโดยตรง ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านผู้สอน ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อที่จะน�าผลการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นท่ี 

พึงพอใจของผู้ปกครอง มีความเชื่อถือและเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของสถานศึกษาต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ผูป้กครองนกัเรยีนทีมี่เพศต่างกนั มีความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15,531 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
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  1)  ด้านผู้สอน

 2)  ด้านหลักสูตร

 3)  ด้านสื่อการเรียนการสอน

 4)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

 5)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ  

ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. เพื่อน�าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาให้การจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 15,531 คน

2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูป้กครองนกัเรยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 

จ�านวน 390 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้สตูรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยทุธ ไกยวรรณ์ และ

กุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 122) ค�านวณจ�านวนตัวอย่างตามจ�านวนนักเรียนมากน้อยของแต่ละโรงเรียน 

และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

การวจิยัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนการ

สอน ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านผู้สอน และด้านหลักสูตร

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านผู้สอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คอื ผูส้อนมีการสอนซ่อมเสรมิแก่นกัเรียนท่ีเรยีนอ่อน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ผูส้อนแต่งกายสมวยัและ

ถูกกาลเทศะ

 2) ด้านหลกัสตูร พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ เนื้อหาในหมวดวิชาเลือกมีความเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ความยาก

ง่ายของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับระดับการศึกษา

 3)  ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อที่ใช้ในการสอนท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

สื่อที่ใช้ในการสอนมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น จอภาพ

 4)  ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมต่ีอการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี 

ค่าเฉลีย่สงูสุด คือ การจัดห้องเรยีนมคีวามยดืหยุน่ได้ตามความเหมาะสมต่อการจดัเป็นรปูแบบเพือ่ประโยชน์

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื การจดัห้องเรยีนเพือ่เสรมิสร้างความเป็น

ระเบียบทุกอย่าง เช่น การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ และหนังสือ ให้กับนักเรียนได้รู้จักหยิบใช้ด้วยความเป็น

ระเบียบ

 5)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ

จัด การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุ คอื มกีารแจ้งผลการฝึกปฏิบตัใินแต่ละกจิกรรมการเรยีนการสอนก่อนและหลงัให้ทราบ
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ทุกครั้ง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักประเมินตนเอง

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

ด้านหลักสูตร และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานที่ 3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียน 

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้สอน และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ผู้ปกครอง

นักเรียนมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านหลักสูตร ด้านสื่อการ

เรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวจิยัพบว่า ข้อเสนอแนะของบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย สามล�าดบัแรก คอื ควรใช้

ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการจดัการเรียนการสอน ควรจดัให้มแีหล่งการเรยีน เช่น ศนูย์การเรยีนรูพ่้อหลวง และ

ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน เช่น การเลือกคณะกรรมการนักเรียน รวมทั้งการดูแล

นักเรียนเรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัยของครูประจ�าชั้น

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยท่ีน่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล 

เพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. การวเิคราะห์ความคดิเห็นเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีมี่ต่อการจดัการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ใช้นโยบายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประเมิน

สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการให้บริการทางการศึกษาตามหลักการของ ค�าว่า Services 

เพื่อสร้างความเช่ือม่ันและความไว้วางใจให้เกิดแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งพยายามสร้างความสามารถในการ 

ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิดสมรรถภาพในการบริการ ความสุภาพอ่อนโยนของ 

ผู้ให้บริการได้แก่คณะครูอาจารย์ในโรงเรียน และท่ีส�าคัญที่สุดของการสร้างคุณภาพการให้บริการของ

โรงเรียน คือ การจัดการบริการที่ตอบสนองความต้องการและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการซึ่งก็

คอืผูป้กครองนกัเรยีน ดังนัน้การให้บรกิารของโรงเรยีนจงึยดึหลกัการตอบสนองความต้องการของผูป้กครอง

นักเรียนมาเป็นอันดับต้นๆ ในการจัดการศึกษา ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความ 

พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรญา ศรีสมุทร ได้ท�าศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่

มต่ีอการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช�าราบ จงัหวดัอุบลราชธาน ีผลการวจิยัพบว่า 

ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช�าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�านวย แกมนิล ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีนบ้านคลองสบิสาม สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก

 1)  ด้านผู้สอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก 

โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ สนบัสนนุให้ครมูกีารจดักจิกรรมให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้

ทุกเวลาและทุกสถานที่ มีมาตรการให้ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียน เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ

อนามัย มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครู เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จึงท�าให้ผู้ปกครอง

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลฑล ไชยเศรษฐ ที่กล่าวว่า ผู้สอน 

นับเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนจะต้องมี

ความรู้ ความช�านาญ มคีวามเข้าใจหลกัสตูรสามารถน�าหลกัสตูรไปใช้ได้อย่างด ีพร้อมทัง้มีการปรับปรงุบคุลกิภาพ 

ของตนเองอยู่เสมอ อันจะน�าไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรวิชาชีพ การเป็นครูที่ดีหรือครู

ตามอุดมการณ์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ ความรู้

ทางด้านวิชาการของครจูะต้องเป็นความรูท่ี้แท้จรงิทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีโดยท่ีครจูะต้องศกึษา

และท�าความเข้าใจในวิชาการให้ท่องแท้ก่อนลงมือสอนหรือลงมือปฏิบัติ ดังนั้น การเตรียมการสอนจึงเป็น

สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับครู รวมทั้งการเข้าใจปัจจัยในการเรียนของผู้เรียนเพื่อจะได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
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ครูและนักเรียน

  ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน 

พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

เป็นการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีถูกก�าหนดเป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่  

การจัดท�าตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การแบ่งกลุ่มนักเรียน ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเกี่ยวกับ

การเรียน การสอน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ให้มคีณุภาพและมกีารวดัผลประเมนิผล รวมทัง้ตดิตามผล อาจารย์ผูส้อนจะต้องเป็นผูร้อบรูม้คีวามสามารถ

ในการสอน และโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ได้ด�าเนนิการพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนอืง โดยมุง่เน้นพฒันาคณุภาพมาตรฐานด้านผูเ้รยีนเป็นหลกั อย่างไรกต็ามนอกเหนอื 

จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้ว การพัฒนานักเรียนทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ก็เป็น 

ส่วนส�าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพิน 

บุญชูวงศ์ ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวัง

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การให้นักเรียน นักศึกษารู้จักน�า เอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ทั้งยังมุ่งให้ 

ผู้เรียนได้เห็นปัญหาที่แท้จริงในสาขาวิชาและอาชีพนั้น เพื่อให้โอกาสผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกเผชิญกับ

ชวิีตจริงต่อไป เป็นการสอนภาคทฤษฎทีีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูพ้ืน้ฐานเพ่ือใช้แก้ปัญหาการปฏบัิตงิาน และ

การสอนภาคปฏบิติัทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนฝึกทกัษะวชิาชพี ทัง้นี ้นกัวชิาการได้แบ่งองค์ประกอบของการจดัการเรยีน

การสอนออกเป็นหลายองค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียนหรือผู้เรียน สิ่งที่สอนหรือหลักสูตร 

และสิ่งแวดล้อมการเรียน

  ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านหลกัสตูร พบว่า ความพงึพอใจ 

ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

จงัหวัดร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ได้จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมี 

ส่วนร่วมในการจดัการท�าหลกัสตูรและการจดัการศกึษา ทัง้บคุลากรครใูนโรงเรยีนผูแ้ทนผูป้กครอง ผู้แทนองค์กร 

เอกชน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการนักเรียน 

ท�าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีการจัดโปรแกรมการ

เรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรัตน์ ฟักน้อย 

ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ไปใน

ทางที่พึงปรารถนา รวมทั้งกระบวนการทั้งหมดที่ได้จัดให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้

พัฒนาความรู้ความสามารถ และเจตคติ ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตรจึงประกอบด้วยกลุ่มของกระบวนการ

วิชาและกิจกรรม ซึ่งวิชาแต่ละวิชาในกลุ่มนั้นหรือกิจกรรมภายในกลุ่มนั้นจะสอดคล้องกันสนับสนุนซ่ึงกัน

และกัน และขยายต่อเนือ่งกนัเพือ่ในทีส่ดุสามารถท�าให้เกดิผลผลติ คอื การพฒันาผูเ้รยีนได้ตามทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 1) ผูป้กครองนักเรียนทีม่เีพศต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

ในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างเห็น

ความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มี

จิตส�านึกและความรู้สึกที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความให้ความร่วมมือ ต่อการปฏิบัติงานที่ตน

ได้รับ โดยได้รับการพัฒนาตนจากการเข้ามามีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การให้ความ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน มีการนิเทศ ก�ากับ

ติดตามประเมินผลที่เป็นระบบและมาตรฐานตามแผนที่โรงเรียนได้ก�าหนดไว้

  2)  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองที่มีอายุแตกต่าง

กันมีความคิดวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปจึงส่งผลให้มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน  

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ศจี โพธปัิกษ์ ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ ทศันคตใินทางบวก

ของบคุคลทีม่ต่ีอส่ิงใดสิง่หนึง่ ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปเป็นความพึงพอใจในการปฏบิตัต่ิอสิง่นัน้ ทศันคติในทาง

บวกของบคุคลจะเกดิขึน้ได้ต่อเมือ่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกันนัน้ สามารถลดความตงึเครียดให้ต�า่ลงเพราะ

ความตงึเครยีดเป็นบ่อเกดิของความไม่พงึพอใจ ความตงึเครยีดนีม้ผีลเกีย่วเนือ่งมาจากความต้องของมนษุย์ 

ถ้ามนุษย์ได้รบัการตอบสนองความต้องการทัง้ในด้านร่างกาย ความมัน่คงปลอดภยั ความต้องการของสงัคม

และความเป็นอิสระ ความตึงเครียดต่าง ๆ ก็จะลดลงคนก็จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

 3)  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน

มีลักษณะการท�างาน และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่ไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธมกร ดลุยปกรณ์ชัย ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มี

อาชพีต่างกัน มคีวามพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรยีน แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั 

0.01

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวจิยัเรือ่งความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน�ามาเป็นข้อเสนอแนะ 

ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้
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 1)  โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชน จัด

กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ร่วมกนัพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผู้เรยีน ท�าการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ

ชุมชนตรวจสอบ ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

 2)  โรงเรียนควรน�าจุดแข็งด้านสื่อและเทคโนโลยีมาต่อยอด ท้ังในเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้

ผูเ้รยีนสามารถสบืค้นความรูไ้ด้ด้วยตนเอง สามารถจดัเกบ็ความรูแ้ละน�าไปขยายเป็นเครอืข่ายองค์ความรูสู้่

สังคม ตลอดจนการน�ามาพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย รวดเร็ว ทันเวลา และพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้

 3)  ควรเน้นเรื่องความสะอาดของห้องน�้าห้องสุขาในโรงเรียน ความสะอาดภายในโรงเรียน 

ความเพียงพอของสิง่อ�านวยความสะดวกพ้ืนฐาน และความสะดวกและความปลอดภัยในโรงเรยีนให้มากข้ึน

 4)  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสอนของครู

อาจารย์ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการ

เรียนการสอนอย่างท่ัวถงึ ควรพฒันาเรือ่งหลกัสตูรและกจิกรรมภายในโรงเรยีนให้มากขึน้ มกีารส่งเสรมิและ

สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุก ๆ ด้าน และควรมีการวัดประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 

ทุกครั้งเพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

 5)  ควรเน้นนโยบายเรื่องการจัดให้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

การมีเครือข่ายผู้ปกครอง การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

งานของโรงเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รวมถึง

การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางโรงเรียนให้มากข้ึน เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครอง

กับโรงเรียน รวมถึงการรับรู้พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการ

จัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนต่อไป

 6)  ควรน�าผลศึกษาไปประยุกต์ใช้เก่ียวกับการการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ต่อการจัดการการศึกษาภายในโรงเรียนที่ดีขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรศึกษาความต้องการของนกัเรยีนในการท่ีจะให้ทางโรงเรยีนจดัการศกึษาให้สอดคล้อง

กับความสนใจของนักเรียน

 2)  ควรศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อจะได้ให้ครูมี 

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และได้เห็นถึงภาพรวมของการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น
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คลองสบิสาม สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 1. วทิยานพินธ์การศกึษามหาบณัฑติ. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความเมตตาจาก พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา

หลัก และ ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัย

รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขออนุโมทนาขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน  

ท�าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นางวิลาวัลย์ ชินหัวดง ครูช�านาญการ โรงเรียน

ปทุมรัตต์พิทยาคม อ�าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมือง

ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย รวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คณะครู และนักเรียน ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเพือ่การวจิยั จนท�าให้วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด้วยด ีความดงีามและคณุประโยชน์อนัใดที่

เกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่คุณของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้า  

พระธรรมและพระสงฆ์ ตลอดถึงคุณของบิดามารดา ผู้ให้ก�าเนิดชีวิต ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ท่ีได้ประสิทธิ

ประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน


