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บทคัดย่อ
สารนิ พ นธ์ น้ ี มี วตั ถุ ป ระสงค์ดัง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวัง ของผูป้ กครองที่ มี ต่ อ การบริ ห าร
การศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความ
คาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผูป้ กครองที่มีต่อ
การบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผูป้ กครอง 1 คน ต่อนักเรี ยน 1 คน ที่เข้ามาเรี ยนในโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย จานวน 139 คน ซึ่ งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้สูตรการคานวณขนาด
ตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane และใช้วิธีการสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ใช้ระดับการศึกษาของ
นักเรี ยนเป็ นตัวแบ่งชั้นภูมิ และแจกแบบสอบถามด้วยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยเจาะจง (Purposive Sampling)
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 2 ประเภท ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณา คือค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ผลการวิจยั พบว่า
1) ความคาดหวัง ของผูป้ กครองที่ มี ต่อการบริ หารการศึ ก ษา ของโรงเรี ย นบ้านก้า งปลา ตาบล
ชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือด้านบริ หารงานกิจการนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือด้านบริ หารงาน
อาคาร สถานที่อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือด้านบริ หารงานความสัมพันธ์กบั ชุ มชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2) ผลการเปรี ย บเที ยบ ผูป้ กครองที่ มี เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา และรายได้ ต่างกัน พบว่า ความ
คาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
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3) ข้อเสนอแนะของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลยสามารถแยกเป็ นด้าน มีรายละเอียดดังนี้ (1) ด้านบริ หารงานวิชาการคือ ควรเพิ่ม
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น (2) ด้านบริ หารงานกิ จการ
นักเรี ยนคือ ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้ความสามารถและความถนัดของตนเองอย่าง
จริ งจัง (3) ด้านบริ หารงานอาคาร สถานที่ คือ ควรมีการปรับปรุ ง บริ เวณโรงเรี ยนให้มีความสะอาดและ
สวยงามอยู่เสมอ (4) ด้านบริ หารงานความสัมพันธ์ กบั ชุ มชน คือ ควรจัดกิ จกรรมให้ครู พบปะแลกเปลี่ ยน
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับพัฒนาการของนักเรี ยน และแนวทางแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน กับ ผูป้ กครองอย่า ง
สม่าเสมอ
ABSTRACT
The objectives of this thematic were 1) to study the expectation of parent towards educational
management of Klangpla school Chaiyapruek sub-district, Muang Loei district, Loei province, 2) to
compare the expectation of guardian with the difference in sex, age, educational level, and income
towards educational management of Klangpla school Chaiyapruek sub-district, Muang Loei district, Loei
province, and 3) to study the suggestions of guardian towards educational management of Klangpla
school Chaiyapruek sub-district, Muang Loei district, Loei province. The instrument used in this research
was questionnaire. The sample group was one guardian to one student who entered to study at Klangpla
school Chaiyapruek sub-district, Muang Loei district, Loei province, 139 people in total. The sample
group sized was determined by technique of Taro Yamane and taken to random by stratified random
sampling and by using educational level of student for stratifying. The questionnaires were distributed by
purposive random sampling. The statistics used in analyzing data was divided into 2 kinds : descriptive
statistics which consisted of frequency, percentage, mean, and standard deviation, deductive statistics
which consisted of t-test testing, and One-Way ANOVA or F-test. The results were found as follows:
1) The expectation of guardian towards educational management of Klangpla school
Chaiyapruek sub-district, Muang Loei district, Loei province was at high level in all four sides. After
taking each sided into consideration, the results were found that the highest sides were showed as follows:
student activity management was at high level, the second, buildings and places management which was
at high level as well , and the lowest level was community relationship management which was at
moderate level.
2) The results on comparison study, the expectation of the guardian with the difference in sex,
age, educational level, and income towards educational management of Klangpla school Chaiyapruek
sub-district, Muang Loei district, Loei province was not different.
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3) The suggestions of guardian towards educational management of Klangpla school
Chaiyapruek sub-district, Muang Loei district, Loei province could be divided in each side as the
following details (1) Academic management, any curriculum that related to culture and local wisdom
should be added properly. (2) Student activity management, students should be promoted and given an
opportunity for them to develop their knowledge and skills seriously.( 3) Buildings and places
management, any areas in school should be always adjusted and made it clear and beautiful. (4)
Community relationship management, the activities for getting teachers to meet and change opinion about
student development and about the ways to solve problems of students should be hold for the guardian
regularly.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ ห ารโรงเรี ย นผูท้ ี่ มี บ ทบาทส าคัญ ที่ สุ ด คื อ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น การบริ หารและการพัฒ นา
โรงเรี ยนให้บรรลุวตั ประสงค์และเป้ าหมายนั้น จึงเป็ นภารกิจที่สาคัญยิ่งของโรงเรี ยน จากสภาพปั จจุบนั
โรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
จัดการเรี ย นการสอนตั้ง แต่ ช้ นั อนุ บ าล 1 ถึ ง ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 มี หมู่ บ ้านในเขตบริ ก ารหลายหมู่ บ ้า น
จานวนเด็กที่ถึงเกณฑ์เข้าเรี ยนมี จานวน 349 คน แต่จานวนนักเรี ยนที่เข้ามาเรี ยนในโรงเรี ยนแห่ งนี้ มีเพียง
214 คน ซึ่ ง ถื อ ว่า จานวนนัก เรี ย นที่ เข้า มาศึ ก ษาที่ น้ ี มี น้อ ยมากเมื่ อเที ย บกับ โรงเรี ย นอื่ นๆ ในเขตการ
ปกครองของตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นักเรี ยนลดลงทุกปี ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนต่า สังเกต
ได้จากใบรายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ประจาปี พ.ศ. 2552-25543 ผล
การเรี ยนนักเรี ยนต่าลงเรื่ อย ๆ การแข่งขันทางวิชาการกับโรงเรี ยนอื่นไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร สาเหตุ
ส่ วนหนึ่ งอาจเกิดจาก ตัวเด็กนักเรี ยนเอง หรื อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและคณะครู อาจารย์ ไม่
สามารถสร้ า งความเชื่ อมัน่ และตอบสนองความต้อ งการของผูป้ กครองนัก เรี ย นได้ ทั้ง ด้า นบริ หารงาน
วิชาการ งานกิ จการนักเรี ยน งานอาคาร สถานที่ หรื องานความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เพื่อให้โรงเรี ยนเป็ นที่
ยอมรับ ทาให้ผูป้ กครองไม่ได้นาบุ ตรหลานเข้ามาศึ กษาต่อที่ โรงเรี ยนแห่ งนี้ กลับส่ งบุ ตรหลานให้เข้าไป
เรี ยนในตัวจังหวัด ซึ่ งอยูห่ ่ างจากโรงเรี ยนไม่มากนัก หรื อโรงเรี ยนอื่นที่มีชื่อเสี ยง สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั
ผูป้ กครองว่า หากนาบุตรหลานของตนไปศึกษาต่อจะทาให้ได้รับความรู ้ ได้รับโอกาสทางสังคมที่ดีกว่า
ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย ในฐานะผู ้ที่ ท างานด้า นการศึ ก ษาในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชัย พฤกษ์ ที่
รั บ ผิดชอบพื้ นที่ เขตการศึ ก ษาของโรงเรี ยนบ้า นก้า งปลา และท าหน้าที่ ใ นการเสนอนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนให้คณะผูบ้ ริ หารทราบเพื่อบริ หารจัดการสถานศึกษาต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด
จากงบประมาณ จึงสนใจที่จะศึกษาถึงความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยน
บ้า นก้า งปลา ตาบลชัย พฤกษ์ อ าเภอเมื อ งเลย จัง หวัด เลย ตามที่ ผูป้ กครองต้อ งการและให้เป็ นไปตาม
3
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เป้ าหมายของหลักสู ตร และผูป้ กครองมีความพึงพอใจในมาตรฐานการศึกษา ไว้ใจ มัน่ ใจที่จะนาบุตรหลาน
ของตนมาเรี ยนที่โรงเรี ยนแห่ งนี้ การบริ หารโรงเรี ยนจึงควรอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลแห่ งความคาดหวังของ
ผู้ป กครอง เพื่ อ ที่ จ ะมาประกอบใช้ เ ป็ นแนวทางในการบริ หารการจัด การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล ให้บุ ตรหลานของเราได้รับ ประโยชน์ ด้า นการศึ ก ษาอย่า งเต็ม ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เพราะในอนาคตข้า งหน้า เยาวชนเหล่ า นี้ จะเป็ นก าลัง ส าคัญ ในการรั ก ษาและพัฒ นา
ประเทศชาติให้ดารงอยูค่ ู่ชาวไทย สื บไป
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน ความคาดหวังที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แตกต่างกัน
2. ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกัน ความคาดหวังที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แตกต่างกัน
3. ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ความคาดหวังที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยน
บ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แตกต่างกัน
4. ผูป้ กครองที่มีรายได้ต่างกัน ความคาดหวังที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความคาดหวังของผูป้ กครองที่ มีต่อการบริ หารการศึ กษา ของโรงเรี ยน บ้าน
ก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้าน
ก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ เสนอแนะของผูป้ กครองที่ มี ต่ อการบริ ห ารการศึ ก ษา ของโรงเรี ย นบ้า น
ก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
จานวน 214 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่ส่งผลความคาดหวัง
ที่มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทั้ง 4 ด้าน
ดังนี้ ด้านบริ หารงานวิชาการ ด้านบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ด้านบริ หารงานอาคาร สถานที่ และด้าน
บริ หารงานความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
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ได้แก่ หมู่บา้ นที่อยูใ่ นเขตบริ การของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย
วิธีดาเนินการวิจัย /ระเบียบวิธีวจิ ัย/ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีวิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณที่มุ่งศึกษาความสอดคล้องกับองค์ความรู ้ ท้ งั ด้าน
ทฤษฎีและผลการวิจยั เชิงประจักษ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ กครอง 1 คน ต่อนักเรี ยน 1 คน ที่เข้ามา
เรี ยนในโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รวมจานวน 214 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นจานวน 139 คน โดยวิธีการใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่า งด้วยวิธีของ Taro
Yamane ใช้วธิ ี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ใช้ระดับการศึกษาของนักเรี ยนเป็ นตัวแบ่งชั้นภูมิ(Stratified
Random Sampling) และแจกแบบสอบถามด้วยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม(questionnaire) ที่ ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นมี
ด้วยกัน 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความ
คาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า(rating scale) 5
ระดับ โดยสร้ า งเครื่ องมืออาศัยจากการศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องในบทที่ 2 ทั้งส่ วนที่ เป็ นหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี มีการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา(validity) โดยให้ผเู้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบ จานวน 3 คนและตรวจสอบความเที่ยง(reliability) ด้วยการทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่เป้ าหมาย
จานวน 30 กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากคาถามปลายเปิ ด
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา( content analysis) เพื่อตอบคาถามจากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1) วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังของผูป้ กครองที่
มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยน ข้อ2)วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างเพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ข องผูป้ กครองที่ ต่า งกัน และเมื่ อพบความแตกต่ า งอย่า งมี นัย ส าคัญ ท าการ
ทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) และข้อ 3)วิเคราะห์ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หาร
การศึกษาของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) สาหรับวัดค่าตัวแปรทั้งหมด
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ดังนี้
1. พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบล
ชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
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ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือด้านบริ หารงานกิจการนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือด้านบริ หารงาน
อาคาร สถานที่อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือด้านบริ หารงานความสัมพันธ์กบั ชุ มชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินโครงการอาหารกลางวัน
ด้ านที่
ความคาดหวังของผู้ปกครอง
S.D.
แปลผล

1 ด้านบริ หารงานวิชาการ
3.51
0.30
มาก
2 ด้านบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
3.70
0.40
มาก
3 ด้านบริ หารงานอาคาร สถานที่
3.56
0.34
มาก
4 ด้านบริ หารงานความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3.36
0.52 ปานกลาง
รวม
3.53
0.31
มาก
2. พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของ
โรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
Sig. (2-tailed)

ชาย
57
3.50
0.33
1.05
0.30
หญิง
82
3.55
0.29
3. ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบล
ชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยรวม จาแนกตามจาแนกตามอายุมีผลการประเมิน ไม่แตกต่างกัน ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของ
โรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามอายุ
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
0.27
2
0.13
1.40
0.25
ภายในกลุ่ม
12.87
136
0.09
รวม
13.14
138
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4. พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามระดับการศึกษาไม่แตกต่างกันดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของ
โรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามการศึกษา
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
0.34
2
0.17
1.78
0.17
ภายในกลุ่ม
12.80
136
0.09
รวม
13.14
138
5. พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามระดับรายได้ไม่แตกต่างกันดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของ
โรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามรายได้
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
0.27
3
0.09
0.93
0.43
ภายในกลุ่ม
12.87
135
0.10
รวม
13.14
138
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา
ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ โรงเรี ยนเป็ นสถานที่
ประสิ ทธิ์ประสาทความรู้ ความสามารถให้กบั นักเรี ยน ฝึ กสอนบุตรหลาน ของผูป้ กครองให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้
ความสามารถ เป็ นคนดี มีระเบียบวินัย สามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้ ซึ่ งผูป้ กครองย่อมความหวังเป็ น
อย่างมาก ต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนให้ได้ดี มีประสิ ทธิ ภาพ สมกับที่ผปู ้ กครองไว้วางใจนาบุตร
หลายมาเรี ยนที่โรงเรี ยนแห่งนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสาธิต สุ วรรณศักดิ์ ที่ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวัง
ของผูป้ กครองที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเปรมติ ณ สู ล านนท์ อ าเภอน้ า พอง จัง หวัด
ขอนแก่ น” ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนมี ความคาดหวังต่อการให้บริ การการศึกษาของโรงเรี ยน
เปรมติ ณสู ลานนท์ อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่ น โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
จันทนี โตพูล ที่ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนวัดใหม่

8
ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี ” ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึ กษาของ
โรงเรี ยนวัดใหม่ผดุ งเขต จังหวัดนนทบุ รี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวินี
กาไร ที่ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการบริ หารงานของโรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จังหวัด
จันทบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการบริ หารงานของโรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. จากสมมติ ฐ านของการวิจยั ที่ ว่า ผูป้ กครองที่ มี เพศต่ า งกัน ความคาดหวัง ที่ มี ต่อ การบริ หาร
การศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัด เลย แตกต่างกันผลการวิจยั
พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า ถึง
ผูป้ กครองที่มีเพศต่างกัน แต่ในเรื่ องของการศึกษาย่อมคาดหวังอยากให้โรงเรี ยนที่ตนนาบุตรหลานไปเข้า
เรี ยนเป็ นสถานที่ ที่ดีที่สุดไม่วา่ จะเป็ นด้านบริ หารงานวิชาการ บุตร หลานของตนได้รับความรู ้ในด้านต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ ด้านบริ หารงานกิจการนักเรี ยนต้องส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ในเรื่ อง
การเรี ยน ด้านบริ หารงานอาคาร สถานที่ ต้องสะอาด ปลอดภัยที่สุด และด้านบริ หารงานความสัมพันธ์กบั
ชุมชนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้ผปู ้ กครองได้รับทราบ ซึ่ งผูป้ กครองต่างคาดหวังไม่แตกต่างกัน
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสาธิต สุ วรรณศั กดิ์ ที่ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการ
ให้บริ การการศึกษาของโรงเรี ยนเปรมติณสู ลานนท์ อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจยั ปรากฏว่า
ผูป้ กครองที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อการให้บริ การการศึกษาโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้านคือ ด้าน
วิช าการ ด้า นบริ ก าร และด้า นกิ จ การนัก เรี ย น แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดย
ผูป้ กครองเพศชายมีความคาดหวังต่อการบริ การการศึกษาสู งกว่าเพศหญิง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
โพธิญาณ ก้านจักร ที่ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนบ้าน
ปะคาดง อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจยั พบว่า เปรี ยบเทียบความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการ
บริ หารการศึ ก ษา โดยจาแนกตาม เพศ โดยภาพรวม มี ค วามคาดหวังไม่ แตกต่า งกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของลัดดาวัลย์ สว่ างศรี ที่ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการบริ หารการศึกษาพิเศษ
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนประถมศึ กษา อาเภอโนนดิ นแดง” ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนปกติและ
ผูป้ กครองนักเรี ยนพิเศษทั้งเพศชายเพศหญิง เห็นด้วยในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน
3. จากสมมติ ฐ านของการวิจยั ที่ ว่า ผูป้ กครองที่ มี อายุต่า งกัน ความคาดหวัง ที่ มี ต่อ การบริ หาร
การศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แตกต่างกันผลการวิจยั
พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้า น ไม่แตกต่า งกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า
ถึงแม้วา่ ผูป้ กครองมีอายุต่างกันแต่ความคาดหวังในเรื่ องของการศึกษาย่อมคาดหวังอยากให้โรงเรี ยนที่ตนนา
บุตรหลานไปเข้าเรี ยนเป็ นสถานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอน มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนนักเรี ยนทุกคน ทุกระดับชั้นให้มีความรู ้ ความสามารถ ทัดเทียมหรื อสู งกว่าโรงเรี ยนอื่น สร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้ผปู้ กครองทุกคน มีความมัน่ ใจในการจะนาบุตรหลานมาเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนแห่ งนี้ ผูป้ กครอง
จึงมี ความคาดหวังไม่แตกต่า งกันซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของโพธิญาณ ก้ า นจักร ที่ ศึก ษาเรื่ อง “ความ
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คาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านปะคาดง อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”
ผลการวิจยั พบว่าเปรี ยบเทียบความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา โดยจาแนกตามอายุ
โดยภาพรวม และรายด้าน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสาธิต สุ วรรณ
ศักดิ์ ที่ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการให้บริ การการศึกษาของโรงเรี ยนเปรมติณสู ลา
นนท์ อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจยั ปรากฏว่า ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ
ให้บริ การการศึกษาโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. จากสมมติฐานของการวิจยั ที่วา่ ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน ความคาดหวังที่มีต่อการ
บริ หารการศึ กษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บาย
ได้วา่ ถึงแม้วา่ ผูป้ กครองมีระดับการศึกษาต่างกันแต่ความคาดหวังในเรื่ องของการศึกษาย่อมคาดหวังอยาก
ให้โรงเรี ยนที่ตนนาบุตรหลานไปเข้าเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ครู อาจารย์ต้ งั ใจอบรม สั่งสอน
บุตรหลาน ของตนให้เป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถ คู่คุณธรรม เพื่อดารงชี วิตอยู่ได้และไม่สร้ างความ
เดือดร้อนให้กบั สังคมต่อไป เพราะการศึกษาเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญที่สุดของมนุ ษย์ในการพัฒนาตนเอง
และความมัง่ คงของประเทศชาติ ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของโพธิญาณ ก้ า นจักร ที่ศึ กษาเรื่ อง “ความ
คาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านปะคาดง อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”
ผลการวิจยั พบว่า เปรี ยบเทียบความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา โดยจาแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยภาพรวม และรายด้าน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน
5. จากสมมติ ฐานของการวิจยั ที่ ว่า ผูป้ กครองที่ มีรายได้ต่างกัน ความคาดหวังที่มีต่อการบริ หาร
การศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แตกต่างกันผลการวิจยั
พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้า น ไม่แตกต่า งกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า
ผูป้ กครองที่มีรายได้ต่างกัน แต่ความคาดหวังที่มีต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนก็ไม่แตกต่างกัน ทุก
คนคาดหวังอยากให้โรงเรี ยนคือสถานที่สาหรับฝึ กสอนนักเรี ยน ภายใต้การดูแลของครู หรื ออาจารย์ที่ มี
คุ ณภาพ บุตร หลานของตนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนแห่ งนี้ มีวิชา ความรู ้ มีความสามารถ ผลการเรี ยนนักเรี ยน
สู งขึ้นเรื่ อยๆ การแข่งขันทางวิชาการกับโรงเรี ยนอื่นประสบผลสาเร็ จ ถึงจะมีรายได้มากจนสามารถนาบุตร
หลานเข้าโรงเรี ยนในที่แห่งใหม่ได้ แต่หากทางโรงเรี ยนมีการบริ หารการศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างมีคุณภาพ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองได้ คงไม่มีผปู ้ กครองท่านใดคิดจะนาบุตรหลานของตนไปศึกษาต่อที่อื่น
อย่างแน่นอน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของโพธิญาณ ก้านจักร ที่ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ กครองที่
มี ต่ อการบริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้า นปะค าดง อาเภอคู เ มื อ ง จัง หวัด บุ รีรั ม ย์” ผลการวิ จยั พบว่า
เปรี ยบเทียบความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา โดยจาแนกตามรายได้ โดยภาพรวม
และรายด้าน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของลัดดาวัลย์ สว่ างศรี ที่ศึกษา
เรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการบริ หารการศึกษาพิเศษเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนประถมศึกษา อาเภอ
โนนดินแดง” ผลการวิจยั พบว่า ด้านบุคลากร สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่วยเหลืออื่นใด
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ทางการศึกษาพิเศษ งบประมาณ การจัดกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ การนิ เทศ
ภายในและการประเมิ นผล เมื่ อเปรี ย บเที ย บตามกลุ่ มฐานะทางเศรษฐกิ จ แตกต่ างกัน ไม่ส อดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ วทิ ย์ ศรีฉาย ที่ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาสภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา ตามทัศนะของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน อาเภอเมืองนครราชสี มา” ผลการวิจยั
พบว่า เปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ น ของผูป้ กครองนัก เรี ย น โดยจาแนกทั้ง ด้า นขนาดของโรงเรี ย น ระดับ
การศึกษาของผูป้ กครองนักเรี ยน และรายได้ของครอบครัวนักเรี ยน พบว่าทั้งในภาพรวมทุกด้านของสภาพ
การจัดการศึกษา และพิจารณาแยกเป็ นรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้าน
ก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1)
ด้ านบริหารงานวิชาการ ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการบริ หารการศึกษา
ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย มีค่าเฉลี่ยแปลผลอยูใ่ นระดับมาก จึงควรปรับปรุ ง
พัฒนา การบริ หารการศึกษาให้ถึงระดับ มากที่สุด โดยทางโรงเรี ยนประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หาร ครู หรื อ
อาจารย์ทุกท่าน ต้องให้ความสาคัญกับนักเรี ยนเป็ นสาคัญควรเพิ่มหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรจัดหาอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยสอดคล้องกับหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนให้เพียงพอ ควรบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ ายมาร่ วมคิด ร่ วม
วางแผน ร่ วมปฏิบตั ิงาน ควรสนับสนุนให้ครู ใช้แผนการเรี ยนรู ้และใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับ
สาระและหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อนักเรี ยนจะได้รับความรู ้อย่างเพียงพอ และสามารถนาความรู้ที่ได้เรี ยนมาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ต่อไป
2)
ด้ านบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ความคาดหวังของผูป้ กครองที่ มีต่อการบริ หาร
การศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย มีค่าเฉลี่ ยแปลผลอยู่ในระดับมาก จึง
ควรปรับปรุ ง พัฒนาการบริ หารการศึกษา ให้ถึงระดับ มากที่สุดโดยทางโรงเรี ยนประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หาร
ครู หรื ออาจารย์ทุกท่าน รวมถึ งผูป้ กครองทุกคนต้องร่ วมมือกันให้ความสาคัญกับนักเรี ยน โดยส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้ความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างจริ งจัง จัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
กีฬา นันทนาการและการบาเพ็ญประโยชน์ให้กบั สังคมผูป้ กครองต้องให้ความร่ วมมือ สนับสนุ นให้เด็กๆ
เข้าร่ วมกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ ทางโรงเรี ยนจัดขึ้ นด้วย และควรมี การกาหนดโครงการประชุ มสัมมนาเพื่อให้
บุคลากรทุกฝ่ ายได้เข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของตน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็ จ
ต่อไป
3)
ด้ านบริ หารงานอาคาร สถานที่ พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการ
บริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย มีค่าเฉลี่ ยแปลผลอยู่ในระดับ
มาก จึงควรปรับปรุ ง พัฒนาการบริ หารการศึกษา ให้ถึงระดับ มากที่สุดโดยทางโรงเรี ยนประกอบด้วยคณะ
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ผูบ้ ริ หาร ครู หรื ออาจารย์ทุ ก ท่ า น ช่ วยกันท านุ บ ารุ ง รั ก ษา จัดหางบประมาณมาใช้ใ นการก่ อสร้ า ง หรื อ
ซ่อมแซม ปรับปรุ ง อาคาร สถานที่ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน โดยควรมีการปรับปรุ งบริ เวณโรงเรี ยน
ให้มีความสะอาดและสวยงามอยูเ่ สมอ ควรจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่มให้เพียงพอและมีความปลอดภัยมาก
ที่สุด และควรบารุ งรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่าที่สุด
4)
ด้ านบริหารงานความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อ
การบริ หารการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านก้างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านบริ หารงาน
ความสัมพันธ์กบั ชุ มชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุ ง พัฒนาการบริ หารการศึกษา ให้ถึง
ระดับมากที่สุด โดยทางโรงเรี ยนประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หาร ครู หรื ออาจารย์ รวมถึงผูป้ กครองทุกท่าน ควร
จัดกิ จกรรมให้ครู พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรี ยน และแนวทางแก้ไขปั ญหา
ของนักเรี ยน กับผูป้ กครองอย่างสม่าเสมอ มีการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชนและหน่วยงานอื่น เช่น จัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า สมาคมครู และผูป้ กครองควรส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุ มชนท้องถิ่ น เข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิ จกรรมทางวิช าการของสถานศึ ก ษา และจัดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนร่ วมกัน
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัย
จากผลการวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการวิจยั ดังนี้
1) ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการรบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยน
2) ควรศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยน
3) ควรศึกษาแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดการเรี ยนการสอน
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