
 67 วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหาร 
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
Parents’ Expectations of Junior High School Students Towards  
The Administration of Baan Nong Ta Taem (Ratprachanukul)  
School Under the Nong Ta Taem Subdistrict Administrative  
Organization, Pranburi District, Prachuap Khiri Khan Province 

 
สุพิชชา  ยังมีมาก 

Supitcha Youngmeemak 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

Faculty of Education, Bangkokthonburi, University 
e-mail: jaae.young99@gmail.com 

Received: January, 27 2022 
Revised: February, 14 2022 

Accepted: February, 18 2022 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา การวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 88 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม  
(ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จํานวน 73 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความคาดหวังการบริหารโรงเรียน
บ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ตอนต้นท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม 
ไม่แตกต่าง 
 
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, การบริหารโรงเรียน 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study the parents’ expectation of junior 
high school students towards management of Bannongtatam (Ratchaprachanukul) school 
under the Nongtatam Subdistrict Administrative Organization Pranburi District Prachuap 
Khiri Khan Province and 2) To compare the expectation of the parents’ of junior high 
school students towards the administration of Bannongtatam (Ratchaprachanukul) school 
under the Nong Ta Tam Subdistrict Administrative Organization Pranburi District Prachuap 
Khiri Khan province classified by gender, age and education level. Research methodology 
was a survey research. The population included 88 parents of junior high school students 
at Bannongtatam (Ratchaprachanukul) School under the Nong Ta Taem Subdistrict 
Administrative Organization Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province, Samples, 
totaling 73 parents. obtained via stratified random sampling technique. The instrument 
used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. Statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

The results of the research were found that: 1) The parents’ expectation of junior 
high school students towards management of Bannongtatam (Ratchaprachanukul) school 
were at the high level in overall; and 2) The parents of junior high school students with 
different sexes, ages and educational levels. Had different expectations for school 
administration in general, there is no difference. 
 
Keywords: Expectation, School Administration 
 
บทนํา 

การศึกษาเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงได้รับและพึงมีการศึกษาเป็นเคร่ืองมือและเป็น
กระบวนการท่ีสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าน้ัน 
ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการท่ีจะช่วยพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ปัจจัย
ด้านการศึกษาถือว่ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเน่ืองทุกด้านให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ
โลก มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบูรณาการในการเรียน 
การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปัจจุบัน
เป็นสิทธิท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยสอดคล้องกับความสามารถความ
ถนัดและความสนใจท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนให้
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพบรรลุถึงขีดสูงสุดในทุกด้าน ไม่ลดทอนหรือสกัดก้ันความสามารถด้านใด
ด้านหน่ึงของบุคคล โดยมีครอบครัวและสังคมให้การดูแลส่งเสริมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านสติปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นคนดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับความสามารถท่ีมีอยู่ ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้นําความสามารถพิเศษน้ัน ๆ ไปพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสังคมประเทศชาติในฐานะผู้นําทาง
วิชาการตามศักยภาพในด้านท่ีตนมี ในขณะเดียวกันก็ให้สามารถดําเนินชีวิตของตนเองอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข (กาญจนา ลออเลิศลักขณา วาสนา จักร์แก้ว และสิทธา พงษ์ศักด์ิ, 2559: 91) 

การจัดการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญย่ิงของประเทศ แต่การดําเนินงานมักจะพบปัญหาท่ัวไปอยู่
เสมอ ได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับหลักสูตร อุปกรณ์การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองไม่ดี ทําให้ไม่
สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้ เน่ืองจากการบริหารการศึกษาของไทยมีพ้ืนฐานมาจาก
สถานภาพของประเทศซ่ึงเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนา งบประมาณของประเทศจะต้องนําไปใช้จ่ายในด้าน 
อ่ืน ๆ ด้วย จึงไม่สามารถมาทุ่มเทให้กับการศึกษาได้ตามความต้องการ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การบริหาร
การศึกษาช่วยให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ในทุกด้าน 
พร้อมท้ังการบริหารการศึกษามีการตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ (สันติ บุญภิรมย์, 
2552: 18-19) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 29 
ว่าให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ทําให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเร่ิมมีความคาดหวัง
เก่ียวกับการศึกษาสูงข้ึน และเรียกร้องให้โรงเรียนดําเนินงานให้ดีข้ึนเพ่ือบุตรหลานของตน และมีความ
ประสงค์ให้โรงเรียนรับผิดชอบและพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน 
จึงเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง และ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพ่ือปรับปรุงโรงเรียนให้ดีข้ึน ฉะน้ัน การจัดให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นส่วนสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา (กุสุมา 
เกสรสุข, 2559: 2)  

ความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ต้องการให้ทางโรงเรียนได้มี
การอบรมส่ังสอนบุตรหลานให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง ท้ังวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม หรือให้
เป็นคนดีน่ันเอง การท่ีผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใดน้ัน ย่อมคาดหวังให้บุตร
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หลานได้รับการศึกษาท่ีดีท่ีสุด (อุไรรักษ์ ไชยนุวัติ, 2551: 3) ดังน้ัน พ่อแม่จึงจําเป็นต้องหาโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของตนเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับวัย และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว (ธนารักษ์ ท้วมมี, 2551: 1) 

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนท้ังแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เม่ือพิจารณา
การบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมของโรงเรียน พบว่า การบริหารโรงเรียนในบางด้านมีปัญหา 
ในภาพรวม เช่น การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งตามวุฒิ
การศึกษาและสาขาวิชา การระดมทรัพยากร การลงทุนเพ่ือการศึกษา การประสานงานเพ่ือพัฒนาเครือข่าย
การศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ฯลฯ  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ทําให้นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณภาพ 
ตลอดจนสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีไว้วางใจให้บุตรหลานเข้ามาศึกษา และม่ันใจได้
ว่าโรงเรียนจะสามารถจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามท่ีต้องการ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหาร
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหาร
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู1วิจัยได1ใช1แนวคิดตามกรอบการบริหารสถานศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหSงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 39 
ประกอบด1วย การบริหารงานด1านการบริหารวิชาการ การบริหารงานด1านการบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานด1านการบริหารบุคคล และการบริหารงานด1านการบริหารท่ัวไป ซ่ึงสามารถเขียนแผน 
ภาพท่ี 1 ได1ดังน้ี 
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                   ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม 
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัย 
ผู1วิจัยได1ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวังของผู1ปกครองท่ีมีตSอการ

บริหารโรงเรียน เพ่ือใช1เปtนแนวทางในการสร1างแบบสอบถามแบบมาตราสSวนประมาณคSา มี 5 ระดับ ของ 
ลิเคิร*ท (Likert’s  five  rating  scale) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถาม กำหนดประเด็นของคำถาม
ให1สอดคล1องกับวัตถุประสงค*และนิยามศัพท*ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท้ัง 4 ด1าน นำแบบสอบถามท่ีสร1างข้ึน
ขอความเห็นจากอาจารย*ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก1ไขให1มีความถูกต1อง เหมาะสมความครอบคลุมของ
เน้ือหาและการใช1ภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผู1เช่ียวชาญ จำนวน 3 ทSาน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาคSา IOC กำหนดคSา IOC ต้ังแตS 0.5 ข้ึนไป ถือได1วSามีความเท่ียงตรงเน้ือหา 
ได1คSาดัชนีความสอดคล1องต้ังแตS 0.60 -1.00 แล1วนำแบบสอบถามท่ีแก1ไขปรับปรุงแล1วไปทดลองใช1  
(Try out) กับประชากรท่ีไมSใชSกลุSมตัวอยSาง จำนวน 73 คน เพ่ือหาคSาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ
ท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูลเปtนแบบสอบถาม ได1คSาความเช่ือม่ันท้ังฉบับไมSต่ำกวSา 0.70 

1. ขอบเขตของการวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีเปtนการศึกษาความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหาร
สSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ซ่ึงมีกรอบในการบริหารงาน 4 ด1าน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 และแก1ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 คือ (1) การ

ความคาดหวังของผู*ปกครองนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต*นท่ีมีตIอการบริหาร

โรงเรียนบ*านหนองตาแต*ม (ราชประชานุกูล)  
ใน 4 ด*าน 

 

(1) การบริหารงานด1านการบริหารวิชาการ 
(2) การบริหารงานด1านการบริหารงบประมาณ 
(3) การบริหารงานด1านการบริหารบุคคล 
(4) การบริหารงานด1านการบริหารท่ัวไป 
 

ผู*ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต*นท่ี
มีตIอการบริหารโรงเรียนบ*านหนองตาแต*ม 

(ราชประชานุกูล) 
 

1. เพศ โดยจำแนกออกเปtน 
   -  ชาย 
   -  หญิง 
2. อายุ โดยจำแนกออกเปtน 
    - อายุต่ำกวSา 30 ปf 
    - อายุ 30 ข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา โดยจำแนกออกเปtน 
    - ต่ำกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 
    - มากกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 
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บริหารงานด1านการบริหารวิชาการ (2) การบริหารงานด1านการบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานด1าน
การบริหารบุคคล และ (4) การบริหารงานด1านการบริหารท่ัวไป 
 2. ประชากรท่ีใช*ในการวิจัย ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม 
(ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ*  
จำนวน 88 คน 

3. ขอบเขตด*านตัวแปรท่ีใช*ในการวิจัย 
     3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได1แกS สถานภาพของผู1ปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต1นโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) จำแนกเปtน 1) เพศ โดยจำแนกออกเปtน 
(1.1) ชาย และ (1.2) หญิง 2) อายุ โดยจำแนกเปtน (2.1) อายุต่ำกวSา 30 ปf (2.2) อายุ 30 ปf ข้ึนไป  
และ 3) ระดับการศึกษา โดยจำแนกเปtน (3.1) ต่ำกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 และ (3.2) สูงกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 

    3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได1แกS  ความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหาร
สSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ท่ีมีตSอการบริหารการศึกษา ซ่ึงการบริหาร
การศึกษาสามารถจำแนกได1 4 ด1าน ดังน้ี 1) การบริหารงานด1านการบริหารวิชาการ 2) การบริหารงานด1าน
การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานด1านการบริหารบุคคล และ 4) การบริหารงานด1านการบริหาร
ท่ัวไป 
  
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหารโรงเรียน
บ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ* ผลการวิจัยได1ดังน้ี 

1. ผู1ตอบแบบสอบถามสSวนใหญSเปtนเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเปtนร1อยละ 84.93 มีอายุ 30 ปf
ข้ึนไป จำนวน 51 คนคิดเปtนร1อยละ 69.90 และมีการศึกษาระดับมากกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 จำนวน  
56 คน คิดเปtนร1อยละ 76.70 

2. ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีเปtนกลุSมตัวอยSาง มีความคาดหวังตSอการบริหาร
โรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ในภาพรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด1านสรุปได1ดังน้ี 

   2.1 ด1านการบริหารวิชาการ พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ 
การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม อยูSในระดับมาก 

   2.2 ด1านการบริหารงบประมาณ พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ
การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม อยูSในระดับมาก  
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   2.3 ด1านการบริหารงานบุคคล พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ
การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม อยูSในระดับมาก 

   2.4 ด1านการบริหารท่ัวไป พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ 
การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมอยูSในระดับมาก  

3. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหาร
โรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ* จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ดังน้ี 

   3.1 ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น ท่ีเปtนเพศชาย กับ เพศหญิง มีความคาดหวังตSอ
การบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไมSแตกตSางกัน ซ่ึงไมSเปtนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว1 และเม่ือพิจารณาในแตSละ
ด1าน พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น ท่ีเปtนเพศชาย กับ เพศหญิง มีความคาดหวังตSอการ
บริหารโรงเรียน ไมSแตกตSางกันทุกด1าน 

   3.2 ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีอายุต่ำกวSา 30 ปf กับ ผู1ปกครองท่ีมีอายุต้ังแตS 
30 ปfข้ึนไป มีความคาดหวังตSอการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไมSแตกตSางกัน แตSเม่ือพิจารณาในแตSละด1าน 
พบวSา ด1านการบริหารท่ัวไป ผู1ปกครองมีความคาดหวังแตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับจุด .05 
โดยท่ีผู1ปกครองท่ีมีอายุต่ำกวSา 30 ปfมีความคาดหวังน1อยกวSาผู1ปกครองท่ีมีอายุ 30 ปfข้ึนไป สำหรับด1านท่ี
เหลือผู1ปกครองนักเรียน มีความคาดหวังไมSแตกตSางกัน 

   3.3 ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น ท่ีมีการศึกษาน1อยกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3  
กับมากกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 มีความคาดหวังตSอการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไมSแตกตSางกัน  
ซ่ึงไมSเปtนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว1 และเม่ือพิจารณาในแตSละด1าน พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต1น ท่ีมีการศึกษาน1อยกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 กับ มากกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 มีความคาดหวังตSอ
การบริหารโรงเรียน ไมSแตกตSางกันทุกด1าน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัย ได1ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ 
                การบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
                หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศ 
 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 
การจัดการศึกษา 

ชาย (n= 11) หญิง (n= 62) 
t P x" S.D. x" S.D. 

1 ด้านการบริหารวิชาการ 3.67 0.68 3.73 0.64 -0.25 .801 
2 ด้านการบริหารงบประมาณ 3.95 0.76 3.88 0.69 0.34 .772 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.05 0.73 3.92 0.64 0.57 .563 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 
การจัดการศึกษา 

ชาย (n= 11) หญิง (n= 62) 
t P x" S.D. x" S.D. 

4 ด้านการบริหารท่ัวไป 3.90 0.82 3.77 0.63 0.62 .543 
รวม 3.89 0.71 3.82 0.61 0.34 .732 

* P < 0.05 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีเป็นเพศชาย กับเพศหญิง  
มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และ
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีเป็นเพศชาย กับเพศหญิง  
มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ 
               การบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
               หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามอายุ 
 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 
การจัดการศึกษา 

ต่ํากว่า 30 ปี 
(n= 22) 

30 ปีข้ึนไป 
(n=51) t P 

x" S.D. x" S.D. 
1 ด้านการบริหารวิชาการ 3.55 0.73 3.79 0.59 -1.45 .152 
2 ด้านการบริหารงบประมาณ 3.69 0.75 3.97 0.66 -1.62 .114 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.03 0.58 3.51 0.65 -1.79 .823 
4 ด้านการบริหารท่ัวไป 3.51 0.65 3.90 0.63 -2.39* .025 

รวม 3.61 0.69 3.93 0.57 -.198 .051 
* P < 0.05 
 
 จากตารางท่ี  2 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ี มีอายุ ต่ํากว่า 30 ปี   
กับ ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริหารท่ัวไป ผู้ปกครองมี
ความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับจุด .05 โดยท่ีผู้ปกครองท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี 
มีความคาดหวังน้อยกว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุ 30 ปีข้ึนไป สําหรับด้านท่ีเหลือผู้ปกครองนักเรียน มีความ
คาดหวังไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ 
                การบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
                หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 
การจัดการศึกษา 

น้อยกว่า
มัธยมศึกษา 

ช้ันปีท่ี 3 (n= 17) 

มากกว่า
มัธยมศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 (n=56) 

t P 

x" S.D. x" S.D. 
1 ด้านการบริหารวิชาการ 3.71 0.65 3.72 0.64 -0.04 .971 
2 ด้านการบริหารงบประมาณ 3.90 0.62 3.88 0.72 0.11 .912 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.92 0.65 3.95 0.66 -0.17 .872 
4 ด้านการบริหารท่ัวไป 3.75 0.66 3.80 0.80 -0.28 .784 

รวม 3.82 0.61 3.84 0.63 -0.09 .921 
* P < 0.05 
 จากตาราง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่ามัธยมศึกษาช้ัน
ปีท่ี 3 กับ มากกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ มากกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีความคาดหวังต่อ
การบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการ
บริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน
หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ คือ ครูซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ คุณภาพของตัวครูและ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลของครูครูท่ีดีต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตา
และเอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูกศิษย์หม่ันพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดีและส่ิง
สําคัญท่ีสุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้
ผู้เรียนได้) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับประโยชน์ท่ีจะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรกครูต้องมี
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ความเช่ือว่า “เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้” จึงจะสามารถพัฒนา
กิจกรรมวิธีการ ตลอดจนส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสอนเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการ
จัดการเรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูมีอาชีพ
ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หม่ันปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามอย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการ
ดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อย่างย่ังยืน พร้อมท่ีจะเจริญเติบโตท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงท้ังด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาและเป็นท่ียอมรับของสังคมและประเทศชาติ
ในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 5-6) ซ่ึงขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552: 9-37) มี 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานท่ัวไป 

นอกจากน้ันผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา เรียงสา (2561: 67-68) วิจัยเร่ืองความ
คาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ความความคาดหวังของผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหารงาน
วิชาการ และจิรภา มุสิกา (2559: 61-62) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเฮงฮ้ัว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฮงฮ้ัว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ รวมท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ 
บุญแน่น (2559: 71-72) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองทีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิ
เดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองทีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน 
การบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหาร 
งานบุคคล 
 2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหาร
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
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   2.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน
หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่าง แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุ
กูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ ปวีณา เประกันยา (2559: 43-45) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเลิศ
ปัญญา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จําแนกตามเพศ พบว่า รายด้านและ
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

   2.2 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน
หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามกลุ่มอายุ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี กับ 
ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา
รายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุต่ํากว่า 
30 ปี กับ ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียน ด้านการบริหารท่ัวไป แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุต่ํากว่า 
30 ปี กับ ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 
(ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันในด้าน
การบริหารท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย ณัชชา เรียงสา (2561: 67-68) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของ
ผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อ 
การบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง อายุต่างกัน มีความคาดหวังด้านการบริหารงานวิชาการมีความ
คาดหวังท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

   2.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน
หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่าง แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ มากกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีความ
คาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ กุสุมา  
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เกษรสุข (2559: 75-77) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีระดับ
การศึกษา ต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน 
ท่ีเรียนช้า เป็นประจํา และมีการใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกระจายทรัพยากรอย่างท่ัวถึง และควรมี
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดครูเข้าสอนอย่างเหมาะสมกับคุณวุฒิ 
ครูผู้สอนควรส่ือสารกับผู้ปกครองทราบโดยตรงเป็นระยะ ๆ  
 4. ด้านการบริหารท่ัวไป ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม และควรมีการจัดการจราจรท่ีดีภายในโรงเรียนในการรับส่งนักเรียน 
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