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ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

Opinion of parents on school Administration Quality the WatkerdkanUdom  
School Under the Office of  Pathumthani Primary Education Service Area Zone 1 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพ
การบริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับชั้นของบุตร
หลานและระดับการศึกษาของผู้ปกครอง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ปกครอง
นักเรียนจ านวน 327 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการของ
ยาเมเน่ (Taro  Yamane) ระดับความเชื่อมั่น95%
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ ากับ 0.05% 
เครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองจ าแนก
ตามระดับชั้ นของบุ ตรหลานและระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองใช้การวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ดังนี ้
 1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
คุณภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวัด
เกิดการอุดมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 2.  ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
คุณภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวัด
เกิดการอุดมจ าแนกตามระดับชั้น โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันส่วนรายด้าน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
คุณภาพด าเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวัดเกิด
การอุดมจ าแนกตามระดับการศึกษาโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อน ามาจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชาแตกต่าง
กันโดยผู้ปกครองที่จบระดับประถมศึกษา
แตกต่างจากผู้ปกครองที่จบระดับมัธยมศึกษา
และสูงกว่ามัธยมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริหารงานโรงเรียน 
 

Abstract 
 This study were to to examine the 
views of parents on the quality of management 

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
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schools was the rich. Under the Office of 
Pathumthani Primary Education Service Area 
Zone 1 by a class of children and education 
level of the parents. The sample used in this 
study are the parents of 327, which came by 
way of medicine Manor (Taro Yamane) 
confidence level of 95%, the proportion of 
error of 0.05% statistical tools used to analyze 
the data. including the percentage standard 
deviation comparison of the parents by their 
children's class and educational level of the 
parents, one way analysis of variance (One 
Way Analysis of Variance). 

The analysis results can be 
summarized as follows. 

1. One. Opinions of parents on the 
quality of the education the Watkerdkan Udom 
school the overall level  

2. Opinions of parents on the quality 
of the education Watkerdkan Udom schools by 
grade level in most overall and each aspect is no 
different that does not conform to the 
hypothesis. 

3. Parents comment on the quality of 
the education the WatkerdkanUdom school by 
education level overall and company were not 
different, which does not meet the hypothesis. 
 
Keywords: Administration Quality of School 
 
 
 

บทน า 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 27, 28 
และ34 ที่ก าหนดให้มีมาตรฐานและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อโดยให้
สาระของหลักสูตรและมาตรฐานตามสาระของ
หลักสูตรเป็นทั้งวิชาการและวิชาชีพ มุ่งพัฒนา
คนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงามและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นการก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
พร้อมทั้งให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระ
หลักสูตรของตนเองตามความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นได้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมไทยมี
ความต้องการ ซึ่งพอสรุปได้คือ มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาหรือเป็นคนเก่ง และมี
ความสุขอยู่ บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าสาระการเรียนรู้
ในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน (กรมสามัญศึกษา, 2543: 5) 

อนึ่ งในสถานศึกษาแต่ละแห่ งจะ
ประกอบไปด้วยบุคลากรต่ างๆได้แก่ครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถและนโยบายในการบริหาร
โรงเรียน ได้แก่  นโยบายการบริหารการ
ปกครองบั งคับบัญชา ความสัมพันธ์กับ
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ผู้ปกครองสภาพการท างานและผลประโยชน์ที่
ได้รับ (นริศรา ศีลพันธุ,์ 2557: 1) 

การบริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการ
อุดมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ให้มีประสิทธิภาพ
นั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาคือ 
ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนใน
ท้องถิ่นจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
จริงจังจากการประเมินสภาพการจัดการศึกษา
และประเมินผลตามแผนการศึกษาแห่งชาติของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พบว่า 1)โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิง
นโยบายน้อย 2)โรงเรียนมีปัญหาในการ
ปกครองบังคับบัญชา 3)ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนน้อยมาก 4) สภาพการ
ท างานของบุคลากรในโรงเรียนไม่กระตือรือร้น 
5) ผลประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับมีน้อยไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนในเมืองหรือนอกเมืองหรือชนบท
ซึ่งสอดคล้องกับกับรายงานการวิจัยของกรม
สามัญศึกษา(2543:105-110)เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
ผลการวิจัยพบว่า1)ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการจัดการศึกษาในความคิดเห็นของ
ครูอาจารย์และผู้ปกครองที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้
โรงเรียน เห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การจัดการศึกษาระดับต่ า 2)การมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับแนวจัดการศึกษาในโรงเรียนพบว่าแนว
การจัดการศึกษามาจากนโยบายจากส่วนกลาง
สถานศึกษาไม่ได้คิดใหม่ไม่ได้ให้ชุมชนเข้ามา
มีบทบาทมากนัก 3)เกี่ยวกับการบริหารและจัด
การศึกษาในโรงเรียนและชุมชนบางแห่งยังคิด

ว่าเป็นเรื่องของโรงเรียน โรงเรียนไม่เปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 4)เกี่ยวกับการ
ระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา พบว่าเป็น
ประเด็นเดียวที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความความคิดเห็น
ของผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหารงาน
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความความคิด
เห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหารงาน
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จ าแนกตามระดับชั้นของบุตรหลานและ ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี  เขต 1จ านวน 728 ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา 2556  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
จ านวน 327คน สูตรที่ใช้ในการค านวณของ
ตัวอย่างใช้สูตรยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อน 0.05   
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เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
สอบถามผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการ
อุดม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  แบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  ได้แก่ ระดับชั้นบุตรหลาน
ผู้ปกครองนักเรียน  ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณภาพการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิ เคิร์ท (Likert 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลส าหรั บ
การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2557 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ขอหนังสือรับรองการเก็บ
ข้อมูลจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าสาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานีเพื่อขออนุญาต
ในการเก็บข้อมูล 

 2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากโรงเรียนวัดเกิด
การอุดม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อส่งถึงกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วย
ตนเองตาม วันเวลาที่ได้นัดหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองจ าแนกตามระดับชั้นของบุตรหลาน
และระดับการศึกษาของผู้ปกครองใช้การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One  
Way  Analysis of  Variance) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง 327 คนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้ปกครองระดับชั้นบุตรหลานประถมศึกษา 
243 คน คิดเป็นร้อยละ 74.31 รองลงมาเป็น
ผู้ปกครองระดับชั้นบุตรหลานอนุบาล 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.69 ตามล าดับ ระดับการศึกษา
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบระดับชั้น
มัธยมศึกษา 160 คน คิดเป็นร้อยละ 48.93 

2. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
คุณภาพการบริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดจ าแนกราย
ด้านได้ดังนี้ 

2.1 ด้านนโยบายและการบริหาร
ความคิ ด เห็นของผู้ ปกครองต่ อการการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดมโดย
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
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จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับแรกคือ โรงเรียนส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการโดยให้ความรู้ที่ มี
ประโยชน์แก่ผู้ปกครองและชุมชน ส่วนข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้ายคือ 
โรงเรียนส่งเสริมให้มีการวิจัยทางการศึกษา 

2.2 ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวัดเกิดการอุดมโดยภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับแรก
คือ มีการสร้างขวัญและก าลังใจเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีและ
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

2.3 ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ปกครองความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดมโดย
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับแรกคือ การให้บริการชุมชน
ด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม ส่วนข้อที่
มีความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ โรงเรียน
เปิดให้ประชาชนพร้อมแสดงความคิดเห็น 

2.4 ด้านสภาพการท างานความ
คิดเห็นของผู้ปกครองต่อการการบริหารงาน
โรงเรียนวัดเกิดการอุดมโดยภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก คือ
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยส่วนข้อที่มีความคิดเห็น

เป็นอันดับสุดท้าย คือ มีการจัดระบบบริหาร
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนและ
ชุมชน 

2.5 ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับความ
คิ ด เห็ นของผู้ ปกครองต่ อคุ ณภาพการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดมโดย
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับแรก คือ ขอความร่วมมือใน
การรับบริจาคสิ่งของส่วนข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ได้รับความ
ร่วมมือในการให้บริการจากสถานประกอบการ 

3. การเปรียบเทียบระดับความความ
คิ ด เห็ นของผู้ ปกครองต่ อคุ ณภาพการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดมจ าแนกตาม
ระดับชั้นของบุตรหลาน พบว่าระดับความความ
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการ
บริหารโรงเรี ยนวั ด เกิ ดการอุ ดม สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามระดับชั้นของ
ผู้ปกครองในภาพรวมไม่แตกต่างกันยกเว้นด้าน
คว ามสั มพั น ธ์ กั บ ผู้ ป กค รอง และด้ า น
ผลประโยชน์ที่ ได้รับ  แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของผู้ปกครองที่มีผลต่อคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนวัดเกิดการอุดมจ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนวัดเกิดการอุดมจ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองในภาพรวมไม่แตกต่าง
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กันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ปกครองที่มีผลต่อคุณภาพการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดมด้านการ
ปกครองบังคับบัญชาแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. การทดสอบความแตกต่างความ
คิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหาร  
โรงเรียนวัดเกิดการอุดมจ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง เป็นรายคู่ พบว่า ความ
คิ ด เห็ นของผู้ ปกครองต่ อคุ ณภาพการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
แตกต่างจากผู้ปกครองที่จบระดับมัธยมศึกษา
และสูงกว่ามัธยมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 จากการศึ กษาความคิ ด เห็ นของ
ผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหารงานโรงเรียน
วัดเกิดการอุดม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบว่า
ประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปรายดังนี้ 

1.ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อ
นโยบายการบริหารโรงเรียนและด้านการ
ปกครองบังคับบัญชาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดสอดคล้องกับประเสริฐ  วิ เศษกิจ 
(2542: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักที่มีการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร(ฝ่ายมัธยม)จากจ านวนผู้ปกครอง 1,282คน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับนันธิดา  
แก้วน้ าเย็น(2555: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดวัง
ปลาจื ดสั ง กั ดส านั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร
ประถมศึกษานครนายกจากจ านวนผู้ปกครองที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 80 คนผลการศึกษาพบว่า
ผู้ ป กครองนั ก เ รี ยนมี ค ว ามคิ ด เห็ นต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ สัน  
สุขม่วง(2547: บทคัดย่อ)ศึกษาการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรี ยนประถมศึ กษาสั งกั ดส านั กงาน
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรี ยนประถมศึกษาสั งกั ด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีโดย
รวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในชุมชนและการบริหารของโรงเรียน
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารและ
นโยบายบางข้อก็ให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและกิจกรรมต่างๆของสนับสนุนให้ครู
นักเรียนร่วมงานตลอดจนหน่วยงานของทาง
ราชการและการพัฒนาต่างๆในชุมชน การที่
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นจึงเป็นที่ประจักษ์แก่
ประชาชนจึงท าให้ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในทุกๆด้านและมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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สุ ม าลี   จุ ล เพชร ( 2538:83) ในระดั บมาก 
ผลการวิ จั ยพบว่ า โรง เ รี ยนมี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนไว้เป็นอย่างดีดังนั้นท า
ให้ประชาชนในชุมชนมีความต้องการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่น 
วันส าคัญต่ างๆได้แก่วันแม่แห่งชาติ  วัน
เข้าพรรษา  วันประชุมผู้ปกครองเป็นต้นรวมทั้ง
โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองต่อการการบริหารงานโรงเรียนวัดเกิด
การอุดมจ าแนกเป็นระดับชั้นของบุตรหลาน
ผู้ ปกครองคื อระดั บอนุ บาลและระดั บ
ประถมศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่วางไว้ สอดคล้องกับ ทัศนา  
แสวงศั กดิ์ ( 2548:46-48) อยู่ ในระดั บมาก
ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท าทุกอย่างเพื่อ
เด็กนักเรียนซึ่งจะส่งผลถึงความรู้สึกดีๆของ
ผู้ปกครอง  ชุมชนที่มีต่อโรงเรียนซึ่งผลที่จะ
เกิดขึ้นก็จะท าให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ
รับรู้ถึงกระบวนการต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนนอกจากนี้แล้วยังแสดงให้
เห็นว่าโรงเรียนให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

โดยมีการด าเนินงานอย่างชัดเจนและกระท าได้
ทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
1. ด้ านนโยบายและการบริหาร 

ผู้บริหารควรก าหนดและวางแผนว่าจะเป็นไป
ในแนวไหนจะน าทฤษฎีอะไรมาใช้ในการ
บริหารเป็นต้น 

2. ด้ านการปกครองบังคับบัญชา 
ผู้บริหารควรใช้แบบประชาธิปไตยในการ
ปกครองบังคับบัญชา 

3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
ผู้บริหารควรจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าเพื่อพบปะ
สังสรรค์ระหว่างศิษย์กับโรงเรียน 

4. ด้านสภาพการท างาน ผู้ริหารควร
กระจายงานออกไปให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วม 

5. ในการท างานมากกว่านี้ 
6. ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้บริหาร

ควรจัดการดูแลผลประโยชน์ของโรงเรียน 
7. ให้รัดกุมกว่านี้ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการด าเนินคุณภาพการบริหารงาน 
ของโรงเรียน 
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