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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจ�ำแนกตามเพศ
อายุ และระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนด้านการวัดผลประเมินผลด้านการจัดการหลักสูตร ตามล�ำดับ 2) ผล
การเปรียบเทียบพบว่า ผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนกีฬา ทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา และระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ผู้ปกครอง 3. โรงเรียนกีฬา
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ABSTRACT
The Objectives of the research article were to 1) study student guardians’ opinions
on learning managements of Roi Et Provincial Administration Organization’s sport school,
2) to compare their opinions on learning managements of its sport school to differing
variables of their genders, ages and educational levels. Results of the research have been
found the following findings: 1) Student guardians’ opinions on learning managements of
its sport school have been rated high in the overall aspect, as has a single aspect taken
into consideration. With each of aspects placed in descending order of its mean, they
entail instructional activity arrangements, student activity arrangements, measurements
and assessments, and curricula managements respectively. 2) Comparative results have
been found that differing variables of their genders, ages and educational levels show no
differences in their opinions as such in the overall aspect.
Keywords : 1. Opinions 2. Student Guardians 3. Sport Schools
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น มาตรา 41 องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 จัดท�ำกิจกรรม
ใดๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจกรรมนัน้
เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันด�ำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�ำพระราช
บัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2553 มาตรา 17
การจัดการศึกษา (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 5)
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้สถาบันการ
พลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษาการกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพนันทนาการและบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องมีภารกิจท�ำการสอน
ท�ำการวิจัยให้บริการทางวิชาการการให้บริการชุมชนการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรูแ้ ก่ทอ้ งถิน่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางกีฬานันทนาการ
และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงการทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2550, หน้า 5)
เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนส�ำคัญที่สุด นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ ให้ความส�ำคัญต่อความรูเ้ กีย่ วกับตนเอง
และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชนชาติ และสังคมโลก สอดคล้องกับกระทรวง
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ศึกษาธิการมีนยาบสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสู่การศึกษาให้สูงขึ้นในด้านการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพนักเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กำ� หนด
แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาไว้ คือ บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าวได้คำ� นึงถึงผลกระทบต่อประสิทธิผล ความคุม้ ค่า และการบริหาร
จัดการอย่างมีสว่ นร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 11)
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 41 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น มาตรา 42 ให้กระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทัง้ การเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดตัง้ โรงเรียนกีฬา เป็นการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษา และการกีฬาส�ำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความถนัด และ
ความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพแห่งตน ให้ถึงขีดสูงสุด
ไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
จึงได้ก�ำหนดให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นท�ำหน้าที่จัดการศึกษา
ด้านกีฬาเพือ่ ผลิต นักกีฬา เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิน่ ได้รบั การพัฒนาและฝึกทักษะ ตลอดจนมีความ
รูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในทุกระดับและเพือ่
พัฒนาการกีฬาของประเทศ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2550, หน้า 19)
ปัญหาที่พบของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากโรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่เริ่มเปิดท�ำการสอนใหม่ จึงมีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ารับ
การศึกษา แต่ก็ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจว่าโรงเรียนกีฬามีการด�ำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร
ผู้ปกครองจึงมีความสงสัยเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันอยู่ร่วมในสังคมได้หรือไม่ นอกจากนี้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว ค้าขายและรับจ้าง ซึ่งต้องประกอบอาชีพทุก
วัน การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนจึงไม่มีเวลาว่างในการพบปะกันระหว่างบุคคลในชุมชนและโรงเรียนเพื่อร่วม
ประชุมท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนจึงต้องสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากดังนั้นจึงถือเป็นความจ�ำเป็นและภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องมี
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน (โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด, 2558, หน้า 4)
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญ
ยิ่งในการที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจะน�ำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
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ให้มคี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ ผูป้ กครองนักเรียนต่อโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างความเชือ่ มัน่
อันจะเป็นแบบอย่างและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาอื่น ๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองทีม่ ีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา แตกต่างกัน
3.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา แตกต่างกัน
3.3 ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาแตก
ต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพือ่ ใช้ในการวางแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป
4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจ�ำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป
4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร ได้แก่ ผูป้ กครอง คือ บิดามารดาญาติหรือผูท้ ที่ ำ� หน้าทีเ่ ลีย้ งดูให้การอุปการะ
เด็กนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 130 คน
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน คือ บิดามารดาญาติหรือผู้ที่ท�ำหน้าที่เลี้ยงดู
ให้การอุปการะเด็กนักเรียน ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2558
ซึ่งผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Mor36
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gan) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 97 คน แล้ว สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการหลักสูตร 2)
ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านกิจกรรมนักเรียน และ 4) ด้านการวัดผลประเมินผล
5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ต�ำบลเหนือ
เมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นบริเวณสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามชนิดแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ต (Likert Scales) ห้า
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121)
5.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test
(One-way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจยั ความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านการจัดการหลักสูตร เรียงตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ด้านการจัดการหลักสูตร พบว่า ผูป้ กครองนักเรียนทีศ่ กึ ษาอยูโ่ รงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “วางแผน/ก�ำหนดให้สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “สถานศึกษารายงานผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปีการศึกษา”
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ผูป้ กครองนักเรียนทีศ่ กึ ษาอยูโ่ รงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
และทักษะในการนาไปปฏิบัติได้จริง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง
เสริมให้มีการใช้ ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพียงใด”
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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3) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “โรงเรียนส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายระดับภูมิภาคและระดับประเทศ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การ
บริการรถรับ-ส่งนักเรียนให้ความสะดวกปลอดภัย”
4) ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “ใช้เทคนิคหรือวิธีการ
วัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของ
ค�ำตอบเพื่อให้ทราบ ผลการเรียนรู้”
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปในทิศทางเดียวกัน คือมองเห็น
ความส�ำคัญของการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ล้วนต้องการให้บุตร
หลานได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่ดี และสามารถที่จะไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานแทนตนเองได้ ผู้ปกครอง
จึงมีความไว้วางใจให้โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดูแล สนับสนุนด้านการศึกษา
ของนักเรียน
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายผลได้วา่ ผูป้ กครองส่วนใหญ่มคี วาม
พอใจทีจ่ ะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูป้ กครองส่วนใหญ่มอง
เห็นความส�ำคัญของการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานค่อนข้างมาก เพราะการศึกษาเป็น
ปัจจัยส�ำคัญ เป็นความจ�ำเป็นของชีวติ ช่วยให้ทกุ คนมีชวี ติ ทีด่ ี มีความสุข สร้างคนให้มคี วามรู้ ความสามารถ
มีทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2550, หน้า 76) ได้ศึกษาเรื่อง “การ
ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาตราด” พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุลิยา สิริวณฺโณ
(พระอาภัย) (2558, หน้า 252) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มาก นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภานุรตั น์ นันตา (2556, หน้า 77) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “ความคิดเห็น
ของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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1) ด้านการจัดการหลักสูตร ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับการวิจัยของ ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2550, หน้า 76) ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรอยู่ในระดับมากงานวิจัยของ เพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ (2550, หน้า 44) ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้าน
งานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจยั ของ ภานุรตั น์ นันตา (2556, หน้า 77) ทีพ่ บว่าระดับ
การปฏิบัติด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2550, หน้า 76) ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการ
จัดการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับมากงานวิจยั ของ เพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ (2550, หน้า 44) ทีพ่ บว่า ระดับการ
ปฏิบัติด้านประสานงานโรงเรียน งานวิจัยของ ภานุรัตน์ นันตา (2556, หน้า 77) ที่พบว่า ระดับการปฏิบัติ
ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
3) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการวิจยั ของ ดารัตน์ พิมพ์อบุ ล (2550, หน้า 76) ทีพ่ บว่าระดับการปฏิบตั ดิ า้ นการนิเทศภายใน
อยู่ในระดับมากงานวิจัยของ ภานุรัตน์ นันตา (2556, หน้า 77) ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
4) ด้านการวัดและประเมินผลความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการวิจัยของสอดคล้องกับการวิจัยของ ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2550, หน้า 76) ที่พบว่าระดับการ
ปฏิบตั ดิ า้ นการวัดและประเมินผลการศึกษา อยูใ่ นระดับมากงานวิจยั ของ ภานุรตั น์ นันตา (2556, หน้า 77)
ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนีเ้ นือ่ งจาก ผูป้ กครองส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ไปในทิศทางเดียวกัน คือมองเห็นความส�ำคัญของการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของ
บุตรหลาน ผูป้ กครองส่วนใหญ่ลว้ นต้องการให้บตุ รหลานได้รบั การศึกษาในโรงเรียนทีด่ ี และสามารถทีจ่ ะไว้
วางใจให้ดูแลบุตรหลานแทนตนเองได้ ผู้ปกครองจึงมีความไว้วางใจให้โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดูแล สนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียน
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ควรปรับปรุงด้านการจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร และได้แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
8.1.2 ควรปรับปรุงด้านการสอน การจัดกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้คน้ คว้าจากแหล่งการเรียนรูท้ ี่
หลากหลายปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร ข่าวสารและข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้เรียน
8.1.3 ควรให้ครูผสู้ อนสนับสนุนให้เด็กนักเรียนศึกษาการดูแลสุขภาพร่างกาย และ สิง่ อุปโภค
บริโภค และให้ทางโรงเรียนมีการพัฒนาในเรือ่ งของความปลอดภัย ความสะดวกของรถบริการรับ-ส่งนักเรียน
เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความไว้วางใจส�ำหรับการเดินทางมาโรงเรียน
8.1.4 ควรให้ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างยุติธรรม และตรวจเช็คสมุด
รายงานประจ�ำวันอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ได้ทำ� การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนานักเรียนเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทุกคน
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
8.2.1 ด้านการจัดการหลักสูตร ผู้วิจัยเสนอแนะให้ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจัดประชุมคณะ
กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
ได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยเสนอแนะให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้
เรียนได้ค้นคว้าจากห้องสมุด หรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆที่หลากหลาย ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รวมทั้งปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร ข่าวสารและข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้เรียน
8.2.3 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ผู้วิจัยเสนอแนะให้ครูผู้สอนได้มีการสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้ศกึ ษาถึงการดูแลสุขภาพทีด่ ี ทัง้ ทางด้านร่างกาย และสิง่ อุปโภคบริโภค เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ความ
ปลอดภัยของสุขภาพร่างกาย
8.2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้วิจัยเสนอแนะให้ครูผู้สอนได้มีการประเมินผล
การเรียนการสอนอย่างยุติธรรม และตรวจเช็คสมุดรายงานประจ�ำวันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงข้อ
บกพร่องของตัวนักเรียนเป็นรายบุคล เพื่อได้ท�ำการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้ที่
เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทุกคน
8.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
8.3.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกัน
8.3.2 ควรศึกษาความต้องการของผูเ้ รียน เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนไปอย่างต่อเนือ่ งและ
เป็นมาตรฐาน
8.3.3 ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลในการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาระดับ
การศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
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พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน, ดร. และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ค�ำปรึกษา ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ  แนะแนวทางการท�ำสารนิพนธ์
เพื่อท�ำให้สารนิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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