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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนก

ตามเพศ และอายุของผูปกครองนักเรียน 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากร ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียนตอ การบริหารงานของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำนวน 864 คน กลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง ประกอบดวย จำนวน 269 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 10 ขั้นตอน ตามลำดับ คือ (1) ศึกษาคนควา ตำรา 

วารสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม (3) ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

องคประกอบเพ่ือนำมาจัดทำนิยามศัพท (4) พัฒนาเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา แบบสอบถาม มี 5 ระดบั 

(5) นำแบบสอบถามที่สรางขึ ้นไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ (6) นำรางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอ

ผู เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื ่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ นำขอเสนอแนะจากผูเชี ่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข (7) 

ปรับปรุงเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลตามผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ (8) นำแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง

ใชกับผูปกครองท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหาคาอำนาจจำแนกรายขอกับคะแนนรวม โดยวิธีหาคาสหพันธแบบ

เพียรสัน ระหวางคาเฉลี่ยรายขอและคะแนนรวมอยูระหวาง .24 ถึง .79 (9) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธี

สัมประสิทธ์ิของครอบบาค คาความเช่ือมั่น เทากับ .95 (10) นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นแลวไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางตอไป เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน

โดยใช t-test  

ผลการวิจัย พบวา (1) ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย ดังนี ้ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ

บริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบความพึง

พอใจของผู ปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศและอายุของผูปกครองนักเรียน และรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงาน, ผูปกครองนักเรียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research to (1) to study the satisfaction of parents towards the 

administration of Kabcheng Kindergarten. Substaniary School District 3 (2) to compare student parents' 

satisfaction with the administration of Kabcheng Kindergarten Substaniary Elementary School District 3 is 

classified by gender and age of student parents. 

This research is survey research. Population Consists of parents of students towards the 

administration of Kab choeng kindergarten. Subordin Elementary School District 3 Office 864 The samples 

used a specific selection method consisting of 269 people. Textbooks, Journals, Articles Related research 

(2) Study of how to create questionnaires (3) Study meaning, theory, principles concept (4) Developed 

into an estimation scale questionnaire, the questionnaire has 5 levels (5) and consulted the questionnaire 

with the thesis advisor (6)  presented a draft of the questionnaire created to 3  experts to find empirical 

fidelity. Revised expert feedback (7 )  Improved data collection tools as recommended by qualified 

persons (8) Take revised questionnaires and experiment with 30 non-sample parents to determine their 

individual authority and total points by way of finding pearson -style federal fees. Between the individual 

average and the total score is between .24  and .79  ( 9 )  find the confidence of the questionnaire using 

the coefficient of the coverbach. The sentiment value is .95 ( 1 0 )  lead thepassed query. Confidence 

verification is used to continue collecting physical data with the sample. A tool used to collect data as 

a five-level estimation scale query. Data analysis The statistics used are percentages, averages, and 

standard deviations. Hypothesis test using t-test 

The results showed that (1) parents towards the administration of Kabcheng Kindergarten 

Substaniary Elementary School District 3 is affiliated with Surin Elementary School District 3. On a side-

by-side basis, it was found that all aspects were very satisfied. Sorts the sides with averages in descending 

order. As follows: Personnel Management, General Administration, Academic Management, Budget 

Management, respectively (2) Results comparing student parents' satisfaction to the management of 

Kabcheng Kindergarten Substaniary Elementary School District 3 is classified by student parent's gender 

and age, and the field is no different. 

Keywords: Complacency, Job management, Parents students 

 

บทนำ 

การศึกษาเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุด ในการพัฒนาสังคมใหคนซึ่งเปนสมาชิกของสังคม เปนคนมี คุณภาพ คุณธรรม 

กลาวคือ การศึกษาชวยสรางจิตสำนึกในการเปนมนุษยมีจิตวิญญาณของผูมีอารยะธรรม ทางปญญาและความงดงามทาง

จิตใจ การศึกษาสรางใหคนมีความรูในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการตอสูกับอุปสรรคของชีวิต 

การศึกษาเปนสิ่งจำเปนสำหรับคนทุกวัย แตการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบันยังไมตอบสนองความตองการในการพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม สรางเสริมศีลธรรม คุณธรรมและ

จริยธรรม ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดดีเทาที่ควร เพราะการบริหารจัดการของหนวยงานทางการศึกษา และ

สถานศึกษายังดำเนินงานในการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไมทันตอ

การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงผูนำทางการบริหารการศึกษา ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาอยู
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ตลอด แตสถานศึกษาทุกแหงไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดการศึกษา จะตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพในรูปแบบตาง ๆ (สุนทร โคตร

บรรเทา, 2551) 

การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดการศึกษาใหแกเด็กเยาวชนทุกชนชั้นใหมีโอกาสไดรับการศึกษา

อยางทั่วถึงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

เปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการให

เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัยอารมณ สังคม และ

สติปญญาใหสมกับวัยโดยสงเสริม และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการ

ดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี การ

เรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก

ระดับและโดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และ

การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย  

การที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน ผูปกครองและสังคมไดนั้นสถานศึกษาจะตองมีการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดท่ีผูปกครองจะยอมรับและพิจารณาในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดี

มีคุณภาพ ดังน้ัน การท่ีจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชนและสังคมไดน้ัน สถานศึกษาจะตอง

มีประสิทธิภาพและคุณภาพทางดานการบริหารจัดการอันเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่ผูปกครองจะยอมรับและพิจารณาในการ

ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเองซึ่ง การบริหารจัดการศึกษายุคปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ท่ี

ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยงัคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

โดยตรงซึ่งผูบริหารยึดปฏิบัติใน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร 

และการบริหารงานท่ัวไป (ธีระ รุญเจริญ, 2553 : 144) 

อยางไรก็ตามการท่ีโรงเรียนจะยืนหยัดอยูไดน้ันข้ึนอยูกับคานิยม หรือความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียน 

โรงเรียนตองไดรับความรวมมือจากผูปกครองโดยการมีสวนรวมในการจัดการศกึษา แตจากการท่ีโรงเรียนไดมีโอกาสพบปะ

พูดคุยกับผูปกครองในการดำเนินกิจกรรมสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน พบวา กระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ี

ผานมา ผูปกครอง และชุมชนเห็นคุณคาของการศึกษา และตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานที่จะตองไดรับการศึกษาทีมี

คุณภาพ ทำใหผูปกครอง และผูคนในชุมชนจำนวนมากเริ่มมีความกระตอืรือรนท่ีจะเขามามสีวนรวมรับรู และสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน รวมท้ังตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหการศึกษามีมาตรฐานในป

การศึกษา 2563 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน เพื่อที่ผูศึกษาจะนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ดานการดำเนินงานของ

โรงเรียน และยังสามารถนำผลวิจัยไปกำหนดนโยบาย เปาหมาย และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

โดยเฉพาะดานความพึงพอใจของประชาชนและชุมชน  
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศ และอายุของผูปกครองนักเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูศึกษาไดดำเนินการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยไดนำแนวคิด

ของนักการศึกษามาสังเคราะหกับแนวคิดของ ทฤษฎีความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลส (Maslow’s Hierarchy of 

Need) มาสโลว (Maslow, 1970: 46) ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาดังน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

ขอบเขตของเนื้อหา 

การศึกษาคนควาในเรื่องน้ี มุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดแก 1 ดานการบริหารวิชาการ 2. ดานการ

บริหารงบประมาณ 3. ดานการบริหารบุคคล 4. ดานการบริหารท่ัวไป 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ปการศึกษา 2563 จำนวนท้ังสิ้น 864 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ปการศึกษา 2563 จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 864 คน จากนั้นกำหนดกลุมตัวอยาง โดยใช

ตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608-609) ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 269 คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังน้ี  

1.1 เพศ จำแนกเปน 

1. สถานภาพของผูปกครองนักเรยีน จำแนกตาม 

    1.1 เพศ จำแนกเปน 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญิง 

    1.2 อายุ จำแนกเปน 

1.2.1 นอยกวา 40 ป 

1.2.2 มากกวา 40 ป  

 

     ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ

การบริหารงานของโรงเรยีนอนุบาลกาบเชิง  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 จำนวน  4  ดาน  ไดแก 

1.  ดานการบริหารงานวิชาการ   

2.  ดานการบริหารงานงบประมาณ  

3.  ดานการบริหารงานบุคคล   

4.  ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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1) ชาย 

2) หญิง 

1.2 อายุ จำแนกเปน 

1) นอยกวา 40 ป 

2) มากกวา 40 ป  

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกเปน 4 ดาน คือ  

2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ  

2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ  

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล  

2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษาไดพัฒนามาจากแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มี 5 ระดับ แบง

ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรกลุมตัวอยางแบบเลือกตอบ 

(Check List) ใชสำหรับรวบรวมสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และอายุของผูปกครองกับนักเรียน จำนวน 

2 รายการ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามใชสำหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการบรหิารงาน

ของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยแยกออกเปน 4 ดาน คือ  

1. ดานการบริหารงานวิชาการ จำนวน 10 ขอ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ จำนวน 10 ขอ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 ขอ 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป จำนวน 10 ขอ 

แบบสอบถามนี้ไดกำหนดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กำหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 100) ดังน้ี  

5 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  

2 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติในการวิจัย  

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

1.1 การหาคาความเที่ยงตรง โดยความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาคาดัชนีความ สอดคลองระหวาง

แบบสอบถามกับวัตถุประสงค (IOC)  

1.2 หาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาค 

(Cronbach)  
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2. สถิติพ้ืนฐาน  

2.1 คารอยละ (Percentage)  

2.2 คาเฉลี่ย (Mean)  

2.3 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.4 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test Independent)   

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนบุาล

กาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 สรุปสาระสำคัญไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบ

เชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.06, S.D.=0.48) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ( = 4.21, 

S.D.=0.58) สวนดานการบริหารงานทั่วไป ( = 4.15, S.D.=0.60) ดานการบริหารงานวิชาการ( = 4.11, S.D.=0.63) 

และดานการบริหารงานงบประมาณ ( = 3.76, S.D.=0.82) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน  

2. ระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองนักเรียนเพศชาย ( = 4.10, 

S.D.=0.45) และเพศหญิง ( = 4.03, S.D.=0.50) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน 

3. ระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองท่ีอายุ ทั้ง 2 ระดับ ไดแก อายุ

นอยกวา 40 ป ( = 3.99, S.D.=0.79) และอายุมากกวา 40 ป ( = 4.00, S.D.=0.82) มีระดับความพึงพอใจอยู ใน

ระดับมากเหมือนกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกดังน้ี 

4.1 จำแนกตามเพศของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ

บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไปไมแตกตางกัน  

4.2 จำแนกตามอายุของผูปกครองนักเรียนที่มีอายุนอยกวา 40 ป และมากกวา 40 ป มีความพึงพอใจ

โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีนตอการบรหิารของโรงเรียน อภปิรายผล ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบ

เชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานวิชาการ และดานการบริหารท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี ทีป

กากร (2556: 56-57) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 

สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556: 89-90) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ

X

X

X X

X

X

X

X X
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บริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา จันทสิทธิ์ (2555: 97-98) 

ไดศึกษาความพงึพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโขมง อำเภอทาใหม จังหวัดจนัทบุรี 

พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ผูศึกษาขอเสนอการอภิปรายผลเปนราย

ดานดังน้ี 

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ การที่ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากโรงเรียนได

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่อิงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำมาเพิ่มเติมกับสวนทองถิ่นเขาไปทำใหสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง และมีการพัฒนาหลักสูตรประเมินการใชหลักสูตร

อยางตอเน่ือง มีการประสานงานดานวิชาการกับชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา และแหลงเรียนรูทองถ่ิน มีการจัดอบรม

สัมมนาครูใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายวิชาตาง ๆ ที่เปดทำการเรียนการสอน เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวม ใน

การวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การประเมินการใชหลักสูตรทำใหโรงเรียน และครูมี

การเตรียมความพรอมในการสอนวิชาตาง ๆ ไดอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปริญดา หอมสวัสดิ์ (2555 : 51) ได

ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนศรีหฤทัย สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ดาน

บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มีคะแนนสูงสุด คือ การรายงานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบ อยางสม่ำเสมอและรวดเร็ว มีการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน

อยางมีมาตรฐานเชื่อถือได การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของพัทธนันท อึ้งรัก (2556 : 63-64) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ปากคลองบางขนาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานบริหารงานวิชาการโดย

รวมอยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนมีการรายงานใหผู ปกครองทราบและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวรายุทธ แกวประทุม (2556 : 92) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาดานการบริหารงาน

วิชาการ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากงาน วิชาการถือเปนหนาที่หลักของโรงเรียน ปจจุบัน

โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ และแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกดาน มีการกำหนดปรัชญาและ

เปาหมายของการจัดการศึกษาอยางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม ๆ สนับสนุนใหนักเรียนได แสดงออก

ทางอารมณ ความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย สรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง โรงเรียนไดให ความสำคัญตอการสงเสริมใหครูมี

ความรูความสามารถในการสอนในแตละกลุมสาระ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและ

โรงเรียนมีความเอาใจใส ในดานการเรียนการสอนของคร ู

1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ การที่ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานงบประมาณ

ของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากทาง

โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนระบบ ถูกตอง สามารถทำการตรวจสอบได มีหลักฐานชัดเจนในการนำงบประมาณ

แตละครั้งไปใชงาน มีการจัดประชุมเปนประจำ เพ่ือตรวจสอบ และจัดสรรงบประมาณใหมเรื่อย ๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับการ

จัด การเรียนการสอนในแตละภาคเรียนของปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556 : 65 - 66) ได

ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคารจังหวัดชลบรุีพบวา ความพึง

พอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ดานบริหารงานงบประมาณ 

โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556 : 92-93) ไดศึกษาความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทร เขต 
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2 พบวาดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก โรงเรียนนำงบประมาณมา

ใชใหเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางสูงสุด มีการบริการอาหารพอเพียง ตอจำนวนนักเรียนและโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา

ชวยเหลือนักเรียนอยางเหมาะสม นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา แพนกุดเรือ (2556 : 50) ไดศึกษาความ

พึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

พบวา ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพลไดจัด

โครงสรางบริหารงานและจัดบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี อยางชัดเจนและไดนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในงานธุรการ มีการ

จัดเก็บเอกสารที่เปนระบบและมีระเบียบเปนปจจุบัน อำนวยความสะดวกตอผูมาติดตอกับโรงเรียนใหไดรับความสะดวก

รวดเร็ว โดยเฉพาะผูท่ีมาติดตอและมาใชบริการทางดานเอกสาร 

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล การท่ีผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารบุคคล ของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากโรงเรียนมีการ

จัดการระบบการทำงานของบุคลากรภายในโรงเรียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยทำการจัดประชุมเปนประจำ ในการ

ประชุมบางครั้ง ไดเชิญตัวแทนชุมชนมารวมประชุมดวย เพื ่อใหบุคลากรภายในโรงเรียน และประชาชนในชุมชนได

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเปนผลใหงานตาง ๆ ภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวของกับโรงเรียนประสบความสำเร็จ

ดวยดี ทำใหบุคลากรในโรงเรียน และประชาชนในชุมชนมองเห็นวัตถุประสงคในการทำงานของโรงเรียน และสงผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีตอโรงเรียนดวย และในโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมรวมทำกับชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรภายในโรงเรยีน 

และประชาชนภายในทองถิ่นมีความสนิทสนมกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น เชน ประเพณี แหเทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต 

เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวลัยลักษณ ชมพูวิเศษ (2556 : 74-75) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ

การจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักด ีจังหวัดชลบุรี พบวา ดานบุคลากรและธุรการ ความพึงพอใจของผูปกครองท่ี

มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย

ของอัญมณี แฝงบุญ (2556 : 92 - 93) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกาะ

แกวพิสดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนเกาะแกวพิสดาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดานการ

บริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก และขอที่แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจอันดับหนึ่งคือ ครูใหความรวมมือกับ

ชุมชนและหนวยงาน อื่น ๆ สม่ำเสมอ ดังนั้นจึงทำใหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียน ใน

อำเภอเขาสมิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดานบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก จึง

สรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรเปนงานท่ีเก่ียวของกับคนซึ่งคน เปนทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดในหนวยงานหรือสถานศึกษา 

และมีผลตอการบริหารโรงเรียนใหไปสู จุดมุงหมายที่ตั้งไวเพราะครูคือคนที่ผูปกครองฝากความหวังไวเพื่อดูแลบุตรหลาน

ของตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556 : 93) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา 

ดานการบริหารงานบุคลากรโดยรวมและ รายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากครูตั้งใจสอนนักเรียนอยางเต็มเวลาและ

เต็มความสามารถ ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและบุคคลทั่วไปและครูมีจำนวนพอเพียงตอชั้นเรียนและโรงเรียนได

คัดเลือกครูและบุคลากรในการสอนที่มีประสิทธิภาพผานการสอบตามเกณฑที่กำหนด เปนผูมีความรู ความสามารถ ตาม

มาตรฐานครู และจรรยาบรรณความเปนครู ตามท่ีคุรุสภา ไดกำหนดไว และเปนผูมีท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู 

1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป การที่ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารทั่วไปของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากโรงเรียนไดมีการจัด

หนวยงานยอยท่ีมีบุคลากรภายในโรงเรียนแบงทำหนาท่ีรับผิดชอบดูแลงานท่ัวไป ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของผุสดี แสงหลอ (2555 : 64 - 65) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนสวนปา
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อุปถัมภ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ขอท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ 1 ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนสนับสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียน มีการแจงขาวความเคลื่อนไหวตาง ๆ ใหผูปกครองทราบ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ กลมเกลี้ยง 

(2554 : 63 - 64) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 

(ธรรมรัตนศึกษา ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรีพบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของ โรงเรียน

วัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตนศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี ในการบริหารท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก จึงสรุปไดวา 

การบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีมีหลายกิจกรรมท่ีตอง รับผิดชอบ และงานแตละดานมีความสำคัญเทากันท้ังหมด เปนงานท่ี

เก่ียวของกับผูปกครอง ท้ังทางตรงและทางออมไมสามารถกำหนดไดวาสิ่งไหนเปนสิ่งท่ีตองทำกอน นอกจากน้ียังสอดคลอง

กับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556 : 93 - 94) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผู ปกครองนักเรียนที่มีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ดานการ

บริหารงานท่ัวไป โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีของโรงเรยีนให

เกิดประโยชนตอการเรียนของนักเรียน มีความปลอดภัยของนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน รวมคิดรวมทำ รวมประเมินแผนปฏิบัติราชการและทางโรงเรียนไดใหความสำคัญกับการจัดสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู ตอการพัฒนาการของเด็ก มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น และแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

นอกจากงานท่ีเกิดจากดานวิชาการ งานดานงบประมาณ งานดานบุคคล ทำใหโรงเรียนมีหนวยงานท่ีจะสามารถ

จัดการ และดูแลงานตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมกับผูปกครองของนักเรียน และคนในชุมชนไดเปนอยางดี จึงทำให

เกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางโรงเรียน กับชุมชน  

2. ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองที่เปนเพศชาย และเพศหญิง มีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน เนื่องจากวาผูปกครองท้ังสองเพศมีระดับความสัมพันธตาง ๆ กับทางโรงเรียน

เทากันทุกดาน เชน การเขารวมกิจกรรมในงานทอดกฐิน งานวันสงกานต งานแหเทียนเขาพรรษา งานวันเด็ก เปนตน 

สงผลใหความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในระดับมากเทากัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสริมศักดิ์ แกวมหากาฬ (2553: 73) ได

ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนนราธิวาส สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ผูปกครองท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจ ตอการบริหารงานสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

3. ระดับความพึงพอใจของของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองที่อายุ ทั้ง 2 ระดับ ไดแก อายุ 

นอยกวา 40 ป และอายุมากกวา 40 ป มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน เน่ืองจากวาผูปกครองท้ัง 2 ระดับ

ของอายุ มีระดับความสัมพันธตาง ๆ กับทางโรงเรียนเทากันทุกดาน เชน การเขารวมกิจกรรมในงานทอดกฐิน งานวัน

สงกรานต งานแหเทียนเขาพรรษา งานวันเด็ก เปนตน สงผลใหความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในระดับมากเหมือนกัน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของกรวิวรรณ ศรีพันธุ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ผลตอความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอสภาพการเรียน

การสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจไม

แตกตางกัน  

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกดังน้ี 

4.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ 

ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไปไมแตกตางกัน  

4.2 จำแนกตามอายุของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช 

1. การบริหารงานวิชาการ ครูมีความสำคัญทีสุ่ดเนื่องจากเปนผูใกลชิดนักเรียนสามารถทราบความตองการและ

ความสามารถของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนใหตอบสนอง ความตองการท่ีแทจริงของนักเรียนได 

2. ผูบริหารโรงเรียนควรใหการสนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมใหมีการผลิตสื่อรวมกันระหวาง

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อความสำเร็จและยั่งยืน

ตอไป 

3. ผูบริหารควรพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหมีลักษณะเดนเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเองใน

การบริหารงานทุกดาน ใหเปนท่ียอมรับไดของสาธารณชน ควรมีการสรางแรงจูงใจในการดำเนินงานรวมกันท้ังครู ผูบริหาร

และผูปกครอง 

 4. ครูควรมีการศึกษาคนควาพัฒนาตนเองใหเปนผูรอบรูและสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

ไดอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชากรกลุมอื่น ๆ เชน กลุมครูผูสอน กลุมนักเรียน ที่มีตอการบริหารงานของ

โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือจะนำผลมาปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการบริหารงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลใหการบริหารงานใน 4 ดาน ของโรงเรียนใหประสบความสำเร็จมาก

ยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แตใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบอื่น เชน แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ  
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