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บทคัดย่อ 

 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร
การศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย 
จงัหวดัเลย ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั 3)  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครองท่ีมีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูป้กครอง 1 คน ต่อนกัเรียน 1 คน ท่ีเขา้มาเรียนในโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอ
เมืองเลย จงัหวดัเลย จ านวน 139 คน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการใชสู้ตรการค านวณขนาด
ตวัอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น ใช้ระดบัการศึกษาของ
นกัเรียนเป็นตวัแบ่งชั้นภูมิ และแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง โดยเจาะจง (Purposive Sampling) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2  ประเภท ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณา คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ผลการวจิยัพบวา่  

1)  ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบ้านก้างปลา ต าบล
ชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นบริหารงาน
อาคาร สถานท่ีอยู่ในระดบัมาก และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบ ผูป้กครองท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่างกนั พบว่า ความ
คาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย 
จงัหวดัเลย โดยรวมทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 
                                                           
1 ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
2 อาจารยป์ระจ าสาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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 3) ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์
อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยสามารถแยกเป็นดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี (1) ดา้นบริหารงานวิชาการคือ ควรเพิ่ม
หลกัสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (2) ดา้นบริหารงานกิจการ
นกัเรียนคือ ควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถและความถนดัของตนเองอยา่ง
จริงจงั (3) ด้านบริหารงานอาคาร สถานท่ี คือ ควรมีการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดและ
สวยงามอยู่เสมอ (4) ดา้นบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน คือ ควรจดักิจกรรมให้ครูพบปะแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันาการของนักเรียน และแนวทางแก้ไขปัญหาของนักเรียน กบัผูป้กครองอย่าง
สม ่าเสมอ                                                                                                    

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. 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารโรงเรียนผูท่ี้มีบทบาทส าคัญท่ีสุดคือผูบ้ริหารโรงเรียน การบริหารและการพฒันา
โรงเรียนใหบ้รรลุวตัประสงคแ์ละเป้าหมายนั้น จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่งของโรงเรียน        จากสภาพปัจจุบนั 
โรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีหมู่บ้านในเขตบริการหลายหมู่บ้าน 
จ านวนเด็กท่ีถึงเกณฑ์เขา้เรียนมีจ านวน 349 คน แต่จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้มาเรียนในโรงเรียนแห่งน้ีมีเพียง 
214 คน ซ่ึงถือว่าจ านวนนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาท่ีน้ี    มีน้อยมากเม่ือเทียบกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในเขตการ
ปกครองของต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย นกัเรียนลดลงทุกปี ผลสัมฤทธ์ิการเรียนต ่า สังเกต
ไดจ้ากใบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนบา้นกา้งปลา ประจ าปี พ.ศ. 2552-25543  ผล
การเรียนนกัเรียนต ่าลงเร่ือย ๆ การแข่งขนัทางวิชาการกบัโรงเรียนอ่ืนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุ
ส่วนหน่ึงอาจเกิดจาก  ตวัเด็กนกัเรียนเอง หรือการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครูอาจารย ์ไม่
สามารถสร้างความเช่ือมั่นและตอบสนองความต้องการของผูป้กครองนักเรียนได้ ทั้ งด้านบริหารงาน
วิชาการ  งานกิจการนักเรียน งานอาคาร สถานท่ี หรืองานความสัมพนัธ์กบัชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นท่ี
ยอมรับ ท าให้ผูป้กครองไม่ได้น าบุตรหลานเขา้มาศึกษาต่อท่ีโรงเรียนแห่งน้ี กลบัส่งบุตรหลานให้เขา้ไป
เรียนในตวัจงัหวดั ซ่ึงอยูห่่างจากโรงเรียนไม่มากนกั หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง สร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ผูป้กครองวา่ หากน าบุตรหลานของตนไปศึกษาต่อจะท าใหไ้ดรั้บความรู้ ไดรั้บโอกาสทางสังคมท่ีดีกวา่ 

ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยในฐานะผู ้ท่ีท  างานด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ท่ี
รับผิดชอบพื้นท่ีเขตการศึกษาของโรงเรียนบ้านก้างปลา และท าหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและความ
ตอ้งการของประชาชนให้คณะผูบ้ริหารทราบเพื่อบริหารจดัการสถานศึกษาต่างๆ ให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด
จากงบประมาณ จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียน
บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ตามท่ีผูป้กครองต้องการและให้เป็นไปตาม

                                                           
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้, ทะเบียนประวติันกัเรียน, (เลย : โรงเรียนบา้นกา้งปลา, 2545), หนา้ 2-6. 
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เป้าหมายของหลกัสูตร และผูป้กครองมีความพึงพอใจในมาตรฐานการศึกษา ไวใ้จ มัน่ใจท่ีจะน าบุตรหลาน
ของตนมาเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี การบริหารโรงเรียนจึงควรอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลแห่งความคาดหวงัของ
ผู ้ปกครอง เพื่อท่ีจะมาประกอบใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ให้บุตรหลานของเราได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างเต็มท่ี มีความรู้ ความสามารถมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะในอนาคตข้างหน้า เยาวชนเหล่าน้ีจะเป็นก าลังส าคัญในการรักษาและพฒันา
ประเทศชาติใหด้ ารงอยูคู่่ชาวไทย สืบไป 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. ผู้ปกครองท่ีมีเพศต่างกนั ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา 
ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  แตกต่างกนั 

2. ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา 
ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  แตกต่างกนั 

3. ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียน
บา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

4. ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนั ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา 
ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย แตกต่างกนั  
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียน   บา้น
กา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

2. เพือ่เปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้น
กา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบ้าน
กา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
    ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

จ านวน 214 คน 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
   ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีส่งผลความคาดหวงั 

ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ทั้ง 4 ดา้น 
ดงัน้ี ดา้นบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านบริหารงานอาคาร สถานท่ี และดา้น
บริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
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ไดแ้ก่ หมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตบริการของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดั
เลย 
วธีิด าเนินการวจัิย /ระเบียบวธีิวจัิย/ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
       การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปริมาณท่ีมุ่งศึกษาความสอดคลอ้งกบัองค์ความรู้ทั้งดา้น
ทฤษฎีและผลการวจิยัเชิงประจกัษ ์ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  ผูป้กครอง 1 คน ต่อนกัเรียน 1 คน ท่ีเขา้มา
เรียนในโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย รวมจ านวน 214 คน กลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นจ านวน 139 คน โดยวิธีการใช้สูตรการค านวณขนาดตวัอย่างด้วยวิธีของ Taro 
Yamane  ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น ใชร้ะดบัการศึกษาของนกัเรียนเป็นตวัแบ่งชั้นภูมิ(Stratified 
Random Sampling) และแจกแบบสอบถามดว้ยวธีิสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้แบบสอบถาม(questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
ดว้ยกนั 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความ
คาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) 5 
ระดบั โดยสร้างเคร่ืองมืออาศยัจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ทั้งส่วนท่ีเป็นหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีมีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ จ านวน 3 คนและตรวจสอบความเท่ียง(reliability)  ดว้ยการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่เป้าหมาย
จ านวน 30 กลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา( content analysis) เพื่อตอบค าถามจากวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) วิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง เพื่อวเิคราะห์ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ี
มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ขอ้2)วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และรายได้ของผูป้กครองท่ีต่างกัน และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ท าการ
ทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่(Scheffe) และขอ้ 3)วิเคราะห์ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X  ) และ
ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับวดัค่าตวัแปรทั้งหมด 
 
ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. พบวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบล
ชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า 
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ดา้นท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นบริหารงาน
อาคาร สถานท่ีอยู่ในระดบัมาก และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน อยู่ในระดบั
ปานกลาง ดงัตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินโครงการอาหารกลางวนั 
ด้านที่ ความคาดหวงัของผู้ปกครอง   S.D. แปลผล 
1 ดา้นบริหารงานวชิาการ 3.51 0.30 มาก 
2 ดา้นบริหารงานกิจการนกัเรียน 3.70 0.40 มาก 
3 
4 

ดา้นบริหารงานอาคาร สถานท่ี  
ดา้นบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

3.56 
3.36 

0.34 
0.52 

มาก 
ปานกลาง 

รวม 3.53 0.31 มาก 
  

2. พบวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา 
ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยโดยรวมทั้ง 4 ดา้น จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2 

 ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของ
โรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยโดยรวมทั้ง 4 ดา้น  จ  าแนกตามเพศ  

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.  ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบล

ชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยโดยรวม จ าแนกตามจ าแนกตามอายุมีผลการประเมิน ไม่แตกต่างกนั ดงั
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี  3 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของ
โรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยรวมทั้ง 4 ดา้น จ าแนกตามอาย ุ

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 0.27 2 0.13 1.40 0.25 
ภายในกลุ่ม 12.87 136 0.09   

รวม 13.14 138    
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4. พบวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา 
ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยรวมทั้ง 4 ดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนัดงั
ตารางท่ี 4  
ตารางท่ี  4  แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของ
โรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยรวมทั้ง 4 ดา้น จ าแนกตามการศึกษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 0.34 2 0.17 1.78 0.17 
ภายในกลุ่ม 12.80 136 0.09   

รวม 13.14 138    
 

5. พบวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา 
ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยรวมทั้ง 4 ดา้น จ าแนกตามระดบัรายไดไ้ม่แตกต่างกนัดงั
ตารางท่ี 5 
ตารางท่ี  5  แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของ
โรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยรวมทั้ง 4 ดา้น จ าแนกตามรายได ้

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 0.27 3 0.09 0.93 0.43 
ภายในกลุ่ม 12.87 135 0.10   

รวม 13.14 138    
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา 
ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนเป็นสถานท่ี
ประสิทธ์ิประสาทความรู้ ความสามารถใหก้บันกัเรียน ฝึกสอนบุตรหลาน ของผูป้กครองให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดีมีระเบียบวินัย สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ซ่ึงผูป้กครองย่อมความหวงัเป็น
อยา่งมาก ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้ไดดี้ มีประสิทธิภาพ สมกบัท่ีผูป้กครองไวว้างใจน าบุตร
หลายมาเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาธิต  สุวรรณศักดิ์ ท่ีศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงั
ของผูป้กครองท่ีมีต่อการให้บริการการศึกษาของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อ าเภอน ้ าพอง จังหวดั
ขอนแก่น” ผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองนักเรียนมีความคาดหวงัต่อการให้บริการการศึกษาของโรงเรียน
เปรมติณสูลานนท์ อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ
จันทนี  โตพูล ท่ีศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนวดัใหม่
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ผดุงเขต จงัหวดันนทบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนวดัใหม่ผดุงเขต จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของภาวินี  
ก าไร ท่ีศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์จงัหวดั
จนัทบุรี” ผลการวิจยัพบวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์
จงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีว่า ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกัน ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหาร
การศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย แตกต่างกนัผลการวิจยั 
พบวา่ โดยรวมทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายไดว้่า ถึง
ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั แต่ในเร่ืองของการศึกษาย่อมคาดหวงัอยากให้โรงเรียนท่ีตนน าบุตรหลานไปเขา้
เรียนเป็นสถานท่ี ท่ีดีท่ีสุดไม่วา่จะเป็นดา้นบริหารงานวชิาการ บุตร หลานของตนไดรั้บความรู้ในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งเพียงพอ ดา้นบริหารงานกิจการนกัเรียนตอ้งส่งเสริมและพฒันาเด็กนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ ในเร่ือง
การเรียน ดา้นบริหารงานอาคาร สถานท่ี ตอ้งสะอาด ปลอดภยัท่ีสุด และดา้นบริหารงานความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนใหมี้การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัให้ผูป้กครองไดรั้บทราบ ซ่ึงผูป้กครองต่างคาดหวงัไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาธิต  สุวรรณศักดิ์ ท่ีศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการ
ให้บริการการศึกษาของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท ์อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น” ผลการวิจยัปรากฏว่า 
ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการให้บริการการศึกษาโดยรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้น
วิชาการ ด้านบริการ และด้านกิจการนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ผูป้กครองเพศชายมีความคาดหวงัต่อการบริการการศึกษาสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ
โพธิญาณ  ก้านจักร ท่ีศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้น
ปะค าดง อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย”์ ผลการวจิยัพบวา่ เปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการ
บริหารการศึกษา โดยจ าแนกตาม เพศ โดยภาพรวม มีความคาดหวงัไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของลัดดาวัลย์  สว่างศรี ท่ีศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอโนนดินแดง” ผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองนักเรียนปกติและ
ผูป้กครองนกัเรียนพิเศษทั้งเพศชายเพศหญิง เห็นดว้ยในระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั 

3. จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีว่า ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกัน ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหาร
การศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย แตกต่างกนัผลการวิจยั 
พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายได้ว่า 
ถึงแมว้า่ผูป้กครองมีอายตุ่างกนัแต่ความคาดหวงัในเร่ืองของการศึกษายอ่มคาดหวงัอยากให้โรงเรียนท่ีตนน า
บุตรหลานไปเขา้เรียนเป็นสถานท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา ส่งเสริม 
และสนบัสนุนนกัเรียนทุกคน ทุกระดบัชั้นใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทดัเทียมหรือสูงกวา่โรงเรียนอ่ืน สร้าง
ความเช่ือมัน่ใหผู้ป้กครองทุกคน มีความมัน่ใจในการจะน าบุตรหลานมาเขา้เรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ผูป้กครอง
จึงมีความคาดหวงัไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของโพธิญาณ  ก้านจักร ท่ีศึกษาเร่ือง “ความ
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คาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นปะค าดง อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย”์ 
ผลการวิจยัพบว่าเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา โดยจ าแนกตามอาย ุ
โดยภาพรวม และรายดา้น มีความคาดหวงัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาธิต  สุวรรณ
ศักดิ์ ท่ีศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการให้บริการการศึกษาของโรงเรียนเปรมติณสูลา
นนท ์อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น” ผลการวจิยัปรากฏวา่ ผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคาดหวงัต่อการ
ใหบ้ริการการศึกษาโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.  จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีวา่ ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั ความคาดหวงัท่ีมีต่อการ
บริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย แตกต่างกัน
ผลการวจิยั พบวา่ โดยรวมทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบาย
ไดว้า่ ถึงแมว้า่ผูป้กครองมีระดบัการศึกษาต่างกนัแต่ความคาดหวงัในเร่ืองของการศึกษายอ่มคาดหวงัอยาก
ให้โรงเรียนท่ีตนน าบุตรหลานไปเขา้เรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ครู อาจารยต์ั้งใจอบรม สั่งสอน 
บุตรหลาน ของตนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม เพื่อด ารงชีวิตอยู่ไดแ้ละไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กบัสังคมต่อไป เพราะการศึกษาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัท่ีสุดของมนุษยใ์นการพฒันาตนเอง 
และความมัง่คงของประเทศชาติ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของโพธิญาณ  ก้านจักร ท่ีศึกษาเร่ือง “ความ
คาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นปะค าดง อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย”์ 
ผลการวิจยัพบวา่ เปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา โดยจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยภาพรวม และรายดา้น มีความคาดหวงัไม่แตกต่างกนั 

5. จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีว่า ผูป้กครองท่ีมีรายได้ต่างกนั ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหาร
การศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย แตกต่างกนัผลการวิจยั 
พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายได้ว่า 
ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนั แต่ความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนก็ไม่แตกต่างกนั ทุก
คนคาดหวงัอยากให้โรงเรียนคือสถานท่ีส าหรับฝึกสอนนักเรียน ภายใตก้ารดูแลของครูหรืออาจารยท่ี์มี
คุณภาพ บุตร หลานของตนเขา้เรียนในโรงเรียนแห่งน้ีมีวิชา ความรู้ มีความสามารถ ผลการเรียนนกัเรียน
สูงข้ึนเร่ือยๆ การแข่งขนัทางวิชาการกบัโรงเรียนอ่ืนประสบผลส าเร็จ ถึงจะมีรายไดม้ากจนสามารถน าบุตร 
หลานเขา้โรงเรียนในท่ีแห่งใหม่ได ้แต่หากทางโรงเรียนมีการบริหารการศึกษาในทุก ๆ ดา้น อยา่งมีคุณภาพ 
สร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้กครองได ้คงไม่มีผูป้กครองท่านใดคิดจะน าบุตรหลานของตนไปศึกษาต่อท่ีอ่ืน
อยา่งแน่นอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโพธิญาณ  ก้านจักร ท่ีศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ี
มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านปะค าดง อ าเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย์” ผลการวิจยัพบว่า 
เปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา โดยจ าแนกตามรายได ้โดยภาพรวม 
และรายดา้น มีความคาดหวงัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลัดดาวัลย์  สว่างศรี ท่ีศึกษา
เร่ือง “ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ
โนนดินแดง” ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นบุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 



10 
 

ทางการศึกษาพิเศษ งบประมาณ การจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การนิเทศ
ภายในและการประเมินผล เม่ือเปรียบเทียบตามกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุวทิย์  ศรีฉาย  ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษาสภาพและความคาดหวงัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษา ตามทศันะของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมืองนครราชสีมา” ผลการวิจยั
พบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียน โดยจ าแนกทั้ งด้านขนาดของโรงเรียน ระดับ
การศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน และรายไดข้องครอบครัวนกัเรียน พบวา่ทั้งในภาพรวมทุกดา้นของสภาพ
การจดัการศึกษา และพิจารณาแยกเป็นรายได ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการวจิยั ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้น

กา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 
  1)  ด้านบริหารงานวิชาการ ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา 

ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย มีค่าเฉล่ียแปลผลอยูใ่นระดบัมาก จึงควรปรับปรุง 
พฒันา การบริหารการศึกษาให้ถึงระดบัมากท่ีสุด โดยทางโรงเรียนประกอบด้วยคณะผูบ้ริหาร ครูหรือ
อาจารยทุ์กท่าน ตอ้งให้ความส าคญักบันกัเรียนเป็นส าคญัควรเพิ่มหลกัสูตรการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควรจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การเรียนการสอนให้เพียงพอ ควรบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมาร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติังาน ควรสนบัสนุนใหค้รูใชแ้ผนการเรียนรู้และใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบั
สาระและหน่วยการเรียนรู้เพื่อนกัเรียนจะไดรั้บความรู้อยา่งเพียงพอ และสามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดต่้อไป 

  2)  ด้านบริหารงานกิจการนักเรียน ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร
การศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย มีค่าเฉล่ียแปลผลอยู่ในระดบัมาก จึง
ควรปรับปรุง พฒันาการบริหารการศึกษา ให้ถึงระดบัมากท่ีสุดโดยทางโรงเรียนประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร 
ครูหรืออาจารยทุ์กท่าน รวมถึงผูป้กครองทุกคนตอ้งร่วมมือกนัให้ความส าคญักบันกัเรียน โดยส่งเสริมให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถและความถนดัของตนเองอย่างจริงจงั จดักิจกรรมส่งเสริม
กีฬา นนัทนาการและการบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัสังคมผูป้กครองตอ้งให้ความร่วมมือ สนบัสนุนให้เด็กๆ 
เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึนด้วย และควรมีการก าหนดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อให้
บุคลากรทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจใน บทบาทหนา้ท่ีของตน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ
ต่อไป 

  3) ด้านบริหารงานอาคาร สถานที่ พบว่า ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการ
บริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย มีค่าเฉล่ียแปลผลอยู่ในระดบั
มาก จึงควรปรับปรุง พฒันาการบริหารการศึกษา ให้ถึงระดบัมากท่ีสุดโดยทางโรงเรียนประกอบดว้ยคณะ
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ผูบ้ริหาร ครูหรืออาจารย์ทุกท่าน ช่วยกันท านุบ ารุงรักษา จดัหางบประมาณมาใช้ในการก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยควรมีการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
ใหมี้ความสะอาดและสวยงามอยูเ่สมอ ควรจดัสนามกีฬา สนามเด็กเล่มให้เพียงพอและมีความปลอดภยัมาก
ท่ีสุด และควรบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานท่ีใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด 

  4) ด้านบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน พบวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อ
การบริหารการศึกษา ของโรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นบริหารงาน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง จึงควรปรับปรุง พฒันาการบริหารการศึกษา ให้ถึง
ระดบัมากท่ีสุด โดยทางโรงเรียนประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร ครูหรืออาจารย ์รวมถึงผูป้กครองทุกท่าน ควร
จดักิจกรรมให้ครูพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันาการของนกัเรียน และแนวทางแกไ้ขปัญหา
ของนกัเรียน กบัผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน เช่น จดัตั้ง
ชมรมศิษยเ์ก่า สมาคมครูและผูป้กครองควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และจดักิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนร่วมกนั 

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
  จากผลการวจิยั จึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการรบริหารการศึกษาของโรงเรียน 

  2) ควรศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและนกัเรียนในโรงเรียน 
  3) ควรศึกษาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจดัการเรียนการสอน 
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