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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
งานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิด
เห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความคิด
เห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�ำบล
ในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรทัง้ หมดจ�ำนวน 301 คน ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างจากตารางของ
เครจซีและมอร์แกน (R.V. KrejcieandD.W. Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย ได้จ�ำนวน 169 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ
0.86 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานโดยใช้
t-test (Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน,
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน
โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่แตกต่างกัน
ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งานโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามค่าความถีม่ ากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้แก่
ควรสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครอง รองลงมา ได้แก่ ควรมีการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ เพือ่ มุง่ ให้นกั เรียนและผูป้ กครองมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกัน และทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่ ครูควร
มีความรับผิดชอบสูง และดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
ค�ำส�ำคัญ : ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน/การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to study the guardians’ opinions on
management of WatBuraphaphiram Municipality School in TambonNaimueang of Mueang
Roi Et District, Roi Et Province, 2) to compare the guardians’ opinions on management of
the said school, classified by sex, age and educational backgrounds, and 3) to find out the
suggestions and recommendations for the guardians’ opinions on management of the said
school.
The population was totally 301 in number, out of which the 169 samplings were
selected with the simple random approach based on the Krejcie and Morgan Sample Size
Table. The tool used was the questionnaire of Likert’s5-rating scales, maintaining the
reliability based on Conbach’s Alpha Coefficient at 0.86. The statistics used for data analysis comprised frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was
tested with t-test, One-way ANOVA F-test.The results of the study were as follows.The
guardians’ opinions on management of WatBuraphaphiram Municipality School in TambonNaimueang of MueangRoi Et District, Roi Et Province was found to be at the ‘Much’ level
in an overall aspect, led by the aspect of premises and environment, and followed by the
respective aspects of academic affairs, personnel management and community relations.
The comparison of the guardians’ opinions on management of the said school,
classified by sex, was found to maintain a significantly statistical difference of 0.5 in the
aspects of academic affairs, personnel management, and premises and environment, but
no significantly statistical difference was found in the aspect of community relations. The
comparison classified by age found a significantly statistical difference of 0.5 in both
overall and individual aspects. The comparison classified by educational backgrounds found
a significantly statistical difference of 0.5 in the respective aspects of academic affairs,
personnel management and premises and environment, but no significantly statistical
difference was found in the aspect of community relations.
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The suggestions and recommendations related to the guardians’ opinions on
management of the said school were led by the close cooperation and collaboration with
the guardians, and followed by the development of public relations for the sake of
mutual understanding between the school and the guardians, and the requiremets for
teacher’s high responsibility and closely caring for the pupils.
Keywords : Guardians’ Opinions/Management of school
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การบริหารงานและจัดการศึกษาในโรงเรียน เป็นสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ เป็นแนวทางหนึง่ ในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สงู ขึน้
ได้ การจัดรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนของแต่ละยุคสมัยยังหา
ข้อยุติที่ชัดเจนและแน่นอนมิได้ว่า การบริหารงานของโรงเรียนในรูปแบบใดที่สามารถจะให้ผลได้ส�ำเร็จได้
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด (สมภพ ศรีวงศ์, 2554, หน้า7)
การบริหารงานและจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยหลักการบริหารที่ดีแล้วผู้มีหน้าที่ในการบริหาร
หรือผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในการทีจ่ ะท�ำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้นนั้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันหลาย ๆ ฝ่าย เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา หรือสังคม
สิง่ แวดล้อมรอบด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาทัง้ ทีเ่ ป็นวัตถุ หรือเป็นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หลาย ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีม่ สี ว่ น
จะท�ำให้การพัฒนางานของสถานศึกษาเจริญรุ่งเรืองขึ้น หรือเกิดการเสื่อมถอยได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลโดยตรง
ปัญหาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มักจะเกิดจากการไม่สนใจรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมองเห็นข้อเสนอแนะของ
ผู้ปกครองนักเรียนว่า เป็นสิ่งที่ไม่ส�ำคัญเทียบเท่ากับความคิดเห็นของคนที่ท�ำหน้าที่เป็นบุคลากรหรือเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงกรณีหนึ่ง ส่วนอีกกรณีหนึ่งเกิดจากตัวผู้ปกครองของนักเรียนเอง ที่อาจยังไม่มี
ความกล้าหาญเพียงพอที่จะแสดงข้อคิดเห็นหรือกล้าแสดงออกด้วยเหตุผลต่าง ๆ เพราะเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่
ของตนเองโดยตรง ดังเช่น การศึกษาความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหาร
งานโรงเรียน (กนกกาญน์ ประเสริฐศรี, 2556, หน้า 114)
สภาพปัญหาความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในด้านการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อที่จะพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนให้มี
คุณภาพสูงยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ต้องการจะศึกษาในเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
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ในการแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียนด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาส
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต ่ อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา
4.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4.4 ท�ำให้สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพือ่ น�ำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานของโรงเรียนได้ในโอกาสต่อไป
5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”นี้ เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
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ประชากร ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 301 คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 301 คน ก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V. KrejcieandD.W. Morganใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย
ด้วยการจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 169 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น
5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่ ง มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เพื่ อ การวิ จั ย 3 ท่ า น คื อ พระครู วิ จิ ต รปั ญ ญาภรณ์ ,
ดร.ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี รศ.ดร.สุเทพ และดร.กฤตยากร ลดาวัลย์
6. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยโดยรวมสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียง ล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม รองลงมา ได้แก่ ด้านวิชาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ตามล�ำดับ
ด้านที่

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน

1.
2.
3.
4.

ด้านวิชาการ
ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

เฉลี่ย
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ระดับความคิดเห็น
Χ

S.D.

อันดับ

ระดับ

3.86
3.73
4.01
3.44

0.83
0.73
0.76
0.55

2
3
1
4

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.76

0.72

มาก

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
1.		 ด้านวิชาการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่
รายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ ติดตามประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนเป็นปัจจุบันและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีตารางกิจกรรมประจ�ำวันให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ ตามล�ำดับ
2. ด้านบุคลากร พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่
ครูแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะและเป็นกันเอง รองลงมา ได้แก่ ครูผดู้ แู ลรักและเข้าใจพัฒนาการ
ผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ครูมีความรับผิดชอบสูง ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
ตามล�ำดับ
3. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นมีร่มเงาและสวยงาม รองลงมา ได้แก่
จัดอาคารเรียน และสิง่ แวดล้อมเป็นสัดส่วน เหมาะสมกับจ�ำนวนนักเรียน และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่
จัดบริเวณที่รับประทานอาหารเป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับจ�ำนวนนักเรียน ตามล�ำดับ
4. ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหาร
งานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จัดให้ความร่วมมือกับทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของโรงเรียน
รองลงมา ได้แก่ ในแต่ละภาคการศึกษามีการประชุมผูป้ กครอง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ สอบถาม
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครอง ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา พบว่า
1. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ไม่แตกต่างกัน
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2. ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหาร
งานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ด้านวิชาการ ได้แก่ ควรมีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาร่วมกับผู้ปกครองอย่าง
ใกล้ชิด ควรมีตารางกิจกรรมประจ�ำวันให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ด้านบุคลากร ได้แก่ ควรเพิ่มจ�ำนวนครูไว้ให้เพียงพอ เพื่อดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงครูควรมี
ความรับผิดชอบสูงและดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ควรจัดบริเวณทีร่ บั ประทานอาหารเป็นสัดส่วนและ
เหมาะสมกับจ�ำนวนนักเรียน ควรมีน�้ำที่สะอาดเพียงพอแก่นักเรียน
7. อภิปรายผล
ผู้วิจัยจ�ำแนกการอภิปรายผลตามล�ำดับหัวข้อได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์
กับชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการศึกษา ทุกโรงเรียนจะต้องด�ำเนิน
การทุกวิถีทางที่จะให้โรงเรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารจะมีบทบาทสูงเกี่ยวกับภาระงานแห่งการปฏิรูปจะต้อง
ทุ่มเท และสร้างความส�ำเร็จของงานบนพื้นฐานแหงความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องใช้พ ฤติกรรมตามองค์ป ระกอบการบริหารโดยมีการปฏิบตั จิ ริงทัง้ 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิเชียร
ธูปสว่าง (2555, หน้า ก) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของโรงเรียน
เทศบาลวัดน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะแนวคิดการปฏิรูป
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การศึกษาในปัจจุบันก�ำลังได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะในโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม มีสถานทีก่ ว้างขวางเอือ้ เฟือ้ ต่อการบริหารจัดการ และ
อาคารสถานทีม่ พี อเพียงเหมาะสมกับจ�ำนวนของนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของณรงค์ศกั ดิ์ พันธุเ์ ลิศ
(2555, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร งานโรงเรียนเทศบาล
2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งพบว่า อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่
ผู้ปกครองมีความต้องการ และใช้เป็นข้อพิจารณา เพื่อตัดสินใจให้บุตรหลานของตนเข้าเรียน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ในส่วนการบริหารงานด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชนของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
อาจมุ่งเน้นไปในเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น การให้ความร่วมมือกับทางราชการและหน่วยงาน
อืน่ ๆ ของโรงเรียน จึงอาจท�ำให้ผปู้ กครองนักเรียนเห็นว่าการบริหารงานในด้านนีเ้ ป็นทีย่ อมรับได้เพียงระดับ
หนึ่งเท่านั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนงค์ สิทธิผล (2555, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนราษีไศล อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึง่ พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาส่วนมากอาจมุ่งเน้นการบริหารในด้านอื่น ๆ จึงอาจท�ำให้การเอาใจใส่และดูแลในด้านความ
สัมพันธ์กบั ชุมชนของโรงเรียนมีระดับลดลง เช่น ครูและผูป้ กครองนักเรียน มีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งเวลาการพบปะ
หารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านวิชาการ ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผล
ได้ว่า การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามผู้บริหารสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
ได้เป็นอย่างดี เช่น รายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่พอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียน และมีการติดตามประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของพันนิดา แสงสมุทร (2555, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และพบว่า ด้านวิชาการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ รายงานผลการพัฒนาการของ
นักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม มีศักยภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเป็น
ระบบ จึงสามารถสนองตอบการบริหารงานด้านวิชาการให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบถึงพัฒนาการ
ของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของจรัสแสง พรพิมล (2556, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง
ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และพบว่า ด้านวิชาการ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก เพราะส่วนหนึง่ เกิดจากทางโรงเรียน
ได้มีการรายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง
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2. ด้านบุคลากร ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากสามารถอภิปรายผล
ได้ว่า เพราะโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม มีครูผู้ดูแลให้ความรักและเข้าใจพัฒนาการผู้เรียน ซึ่งแสดงถึงครู
เป็นผูซ้ งึ่ ได้รบั การฝึกอบรมในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละพัฒนาตนองมาแล้วเป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังมีการแต่งกายที่
สะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะและเป็นกันเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่
นักเรียนอย่างใกล้ชดิ และมีจำ� นวนครูทพี่ อเพียงและสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทัว่ ถึง ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของลัดดา ไวสุกรณ์ (2556, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) อ�ำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก เพราะครูผู้สอนแต่งกายที่สะอาด
เรียบร้อย พูดจาไพเราะและเป็นกันเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมากคือ ครูแต่งกายสะอาดเรียบร้อยพูดจา
ไพเราะและเป็นกันเอง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าการบริหารงานด้านบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ปกติบุคลากรส่วนมากเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนอยู่แล้ว จึงสอดคล้องกับการแต่งกายที่มีลักษณะ
สุภาพเรียบร้อย และเป็นผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมร วิสุทธิชัยกุล
(2556, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร งานโรงเรียนเทศบาล
บูรพาอุบล อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีซงึ่ พบว่า ความต้องการของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของ
โรงเรียนด้านบุคลากร ในเรื่องการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ กครองนักเรียนส่วนใหญ่ตอ้ งการทีจ่ ะให้บคุ ลากรของโรงเรียนมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับความส�ำคัญ
ต้น ๆ ของความต้องการ
3. ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่า อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีส่วนส�ำคัญต่อกาย
และอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด ทีส่ ามารถน�ำให้ไปสูเ่ ป้าหมายความส�ำเร็จต่าง ๆ ทัง้ ในด้านบวกหรือในด้านลบ
ได้ทั้งสิ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกกาญน์ ประเสริฐศรี ที่ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี
ต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน
เห็นว่า ความส�ำคัญในเรื่องอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกาย และใจ ของผู้เรียน
และผู้ที่ได้พบเห็น
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นมีร่มเงา
และสวยงาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม มีสถานที่ที่เหมาะสมและ
เอื้ออ�ำนวยต่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ศักดิ์ พันธุ์เลิศ
(2555, หน้า 112) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความต้องการของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร และพบว่าโรงเรียนมีตน้ ไม้ให้ความร่มรืน่ มีรม่ เงาและสวยงามเป็นรายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
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4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้วา่ โรงเรียนอาจต้องเพิม่ เติมกิจกรรมอืน่ ๆ เข้าไปเสริมได้ เช่น สอบถามความคิดเห็น
และความต้องการของผู้ปกครองอย่างเป็นกันเอง ครูมั่นไปเยี่ยมเยือนพบปะผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
หรือ สอบถามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา ไวสุกรณ์ (2556, หน้า 99) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และพบว่าผูป้ กครอง
นักเรียนต้องการพบปะเยี่ยมเยือนจากครูเพิ่มมากขึ้น
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ จัดให้ความร่วมมือกับทางราชการ
และหน่วยงานอื่น ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบของราชการที่ยังมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่
เป็นระบบและมีแบบแผน สอดคล้องกับงานวิจัยของอมร วิสุทธิชัยกุล (2556, หน้า 106) ที่ได้วิจัยเรื่อง
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีและพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ในเรื่องรูปแบบระบบของราชการที่มีการปฏิบัติหลาย
ขั้นตอน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันผลการ
วิจัย พบว่า
ผู้ปกครองนักเรียนที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร
และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ
คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เพศที่ต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรือ่ งการบริหารงานโรงเรียนต่างกัน เพราะลักษณะของเพศ บ่งบอกได้ถงึ คุณลักษณะอืน่ ๆอีกหลายประการ
เช่น ความเป็นผู้น�ำ  ความอดทนต่อสิ่งเร้าบางอย่าง ความกล้าหาญ ความแข็งแรง ฯลฯ ดังนั้น วิธีคิด หรือ
มุมมองที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงต้องมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร ธูปสว่าง (2555,
หน้า 129) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล
วัดน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่
มีต่อการบริหารงานโรงเรียน ที่มี เพศ ต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการ
วิจัย พบว่า
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ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า อายุของผู้ปกครองนักเรียน เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของชีวิต
ที่ได้เรียนรู้และได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา ดังนั้น การคิดพิจารณาต่อสิ่งใด ๆ จึงมีความแตกต่างกัน เช่น
ความคิดเห็นของเด็กกับผู้ใหญ่ที่มีต่อมุมมองในเรื่องของการด�ำเนินชีวิต จึงมีความแตกต่างกัน เป็นต้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ศักดิ์ พันธุ์เลิศ (2555, หน้า 122) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งพบว่า
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วน
ด้านที่เหลือ คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อธิบายได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียน เป็นปัจจัยหนึง่ ของกระบวนการทีน่ ำ� ให้เป็นสูค่ วามรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง หรือแง่คดิ ทีแ่ หลมคม
ลึกซึ้ง ดังนั้น ความแตกต่างกันในเรื่องระดับการศึกษา จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้มีมุมมอง หรือทัศนะต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจรัสแสง พรพิมล (2556, หน้า 124) ที่ได้วิจัย
เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียน ทีม่ รี ะดับการศึกษา ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น
2 ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือได้ว่าผู้ปกครองนักเรียน
มีความคิดเห็นต่อเรือ่ งการบริหารงานของโรงเรียนอยูใ่ นขัน้ ทีด่ ี ดังนัน้ โรงเรียนจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรักษาระดับ
มาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนี้ให้คงไว้ต่อไป และพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์
ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ดังนัน้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ โดยทางตรงและโดยทางอ้อมเกีย่ วกับการบริหารโรงเรียน ควรทีจ่ ะท�ำให้เกิดการพัฒนา
ทีด่ แี ก่คณ
ุ ภาพในด้านต่าง ๆ ของการบริหารงานโรงเรียนและควรทีจ่ ะรักษาหรือหาแนวทางในการทีจ่ ะเสริม
สร้างพัฒนาในส่วนที่ดีอยู่แล้ว เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครองจนถึงระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลางคือด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน จึง
ควรที่จะเร่งหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้เกิดผลจนเป็น
ที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นถึงระดับมากที่สุดต่อไปในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน
ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนหรือ
โรงเรียนเพื่อการกุศล
3. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา หรือแผนกบาลี
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บุญชม ศรีสะอาด. (2545).การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์การพิมพ์.
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บุญเพลิน แสงงาม. (2549).แนวคิดการจัดระบบการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์องค์การขนส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์.
บุญเรือง ขจรศิลป์. (2543). วิธีวิจัยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :พิชาญ พริ้นติ้ง.
ประกอบ ภูริวัฒนานนท์. (2551). จิตวิทยา กับการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์.
2. วิทยานิพนธ์
กนกกาญน์ ประเสริฐศรี. (2556). ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
ราษฎร์เจริญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จรัสแสง พรพิมล. (2556).ความคาดหวังของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 1
วัดเทพมงคล อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ.
ชาตรี สุบรรณภาส.(2553).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนกิ่งอําเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ณรงค์ศกั ดิ์ พันธุเ์ ลิศ. (2555). ความต้องการของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ต้องตา พึ่งเจริญ. (2556). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
2 มุขมนตรี อ�ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนัญต์ธรญ์ แสงทิพย์. (2556).ความคาดหวังของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
ท่าตูม อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
10. ค�ำขอบคุณ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะได้เห็นความจ�ำเป็นในเรื่องการแสดงความคิดเห็น
ของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของโรงเรียนและงานวิจยั นีส้ ำ� เร็จลงได้ดว้ ยดีเพราะได้รบั ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือหลายๆฝ่ายเช่น ดร.กุศล ศรีสารคาม และ ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ และเพื่อนสหธรรมิกที่ช่วยเป็น
แรงสนับสนุน ตลอดจน นักศึกษารุ่นพี่ที่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารที่ใช้ใน
การประกอบท�ำวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้
ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�ำนวยคุณประโยชน์แก่การบริหารงานโรงเรียน
และผู้สนใจได้พอสมควร
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