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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริการทางการศึกษาพร้อมทั้งศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ประชากรที่ใช้ คือ 
ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาล
เมืองพังงา จ านวน 395 คน ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห ์โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนมีบริการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ให้การบ้านแก่นักเรียนเป็นประจ า อีกทั้งจัดกิจกรรม ส่งเสริมหลักสูตรในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีครูเวรดูแลความปลอดภัยบริเวณสนามเด็กเล่น 
อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และมีบริการรถรับ -ส่ง ขณะที่ผู้ปกครองส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลว่า 
โรงเรียนไม่มีบริการแจ้งผลการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง พ้ืนที่สนาม
เด็กเล่นเพียงพอต่อปริมาณนักเรียน ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนในการท า
กิจกรรม ส าหรับข้อเสนอแนะผู้ปกครองส่วนใหญ่ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมทุกครั้ง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริการทางการศึกษาพร้อมทั้งศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริการทาง
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการทางการศึกษาและเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการสร้างแบบสอบถาม 



2 

 2. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือโดยก าหนดแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ให้มีเนื้อหาครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาทุกด้าน 
 3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและความชัดเจนของภาษา 
 4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่อาจารย์ปรึกษาเสนอแนะ 
 5. เตรียมแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 การบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา เป็นแบบ
เลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา โดยศึกษาจากโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
อาคารสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ประชากรที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2557 
ของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จ านวนทั้งสิ้น 395 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา 395 ชุด  น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในด้านวิชาการ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าโรงเรียนมีบริการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและให้การบ้านแก่นักเรียนเป็นประจ า จัดกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตรในวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึง
ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ ขณะที่ผู้ปกครองส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ไม่มีบริการแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของนักเรียน เดือนละ1 ครั้ง และครูมีกริยา มารยาทที่เรียบร้อย ขณะที่ไม่ทราบว่า มีบริการ
จัดสอนเสริมเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ าและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย อีกท้ังแจ้งผลการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
 ในด้านอาคารสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าโรงเรียนมี
อาคารเรียนที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย อีกทั้งยังมีครูเวรดูแลความปลอดภัยบริเวณสนามเด็กเล่น 
รวมไปถึงไม่มีบริการพ้ืนที่สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม ก๊อกน้ า เครื่องเล่นสนามเพียงพอต่อปริมาณนักเรียน 
ขณะที่ผู้ปกครองส่วนน้อยไม่ทราบว่ามีบริการระบบและอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ อีกทั้งจ านวนก๊อกน้ าส าหรับ
ล้างมือ เพียงพอต่อปริมาณนักเรียน 
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 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า มี
บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน อีกทั้งผู้ปกครองสามารถติดต่อหรือพบปะผู้บริหารสามารถติดต่อหรือพบปะครูได้
ตลอดเวลาท าการ แต่มีผู้ปกครองส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลไว้ว่าไม่มีบริการชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
บริเวณโรงเรียนในการท ากิจกรรม รวมไปถึงไม่มีการจัดเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองโดยคณะครู และไม่
ทราบว่ามีบริการป้ายนิเทศทางวิชาการแก่ชุมชน และจัดเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองโดยคณะครู 
 ส าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะนั้น ในส่วนของปัญหามีผู้ปกครองน้อยมากที่ได้เสนอปัญหาไว้ ผู้
ศึกษาจึงไม่ได้น าเสนอไว้ แต่ก็มีผู้ปกครองส่วนใหญ่ และเกินครึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  และ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้วยทุกครั้ง รวมไปถึงควรมีตารางการเรียนการสอน และกิจกรรมทั้งหมดที่
โรงเรียนจัด และมีสมุดรายงานผลพัฒนาทางด้านร่างกายให้ผู้ปกครองทราบในแต่ละเทอม เพ่ือผู้ปกครองจะได้
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา ในด้านวิชาการ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า โรงเรียนมีบริการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและให้การบ้านแก่นักเรียนเป็นประจ า อีกท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรในวัน
ส าคัญ เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า โรงเรียนได้แสวงหาและจัดสรรความรู้ที่ดีมี
ประโยชน์มาสอนให้กับนักเรียน ด้วยวิธีการสอนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคัดสรรบุคลากร การจัด
อาคารสถานที ่และการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนอีกทั้ง ยังสามารถปรับตัวได้
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก าลังจะเกิดในอนาคตข้างหน้าได้ตามนัยของการพัฒนาคนให้เป็นคน  “เก่ง 
ดี และมีความสุข” ก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตรงกับ อ าภา บุญช่วย (2547 : 1-2) ที่กล่าว
ว่า กิจกรรมทุกชนิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพที่สุด  
เป็นการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ นักเรียน ตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและความ
ประพฤติของนักเรียน เพ่ือให้เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถพอที่จะน ามาหาเลี้ยงชีพได้ มีความสุข ความ
พอใจตามมาตรฐานและสภาพความเป็นอยู่ และช่วยเหลือเผื่อแผ่เพ่ือนบ้านและสังคมตามสมควรในท านอง
เดียวกัน สายชน หมวกเหล็ก (2542) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากท่ีสุด คือ (1) ปัจจัยเกี่ยวกับครูได้แก่ครู ดูแลเอาใจใส่นักเรียน
และ ให้การบ้านสม่ าเสมอ (2) ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางการเรียนการสอนได้แก่ โรงเรียนเน้นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้เด็กเขียน คิดค านวณได้ (3) ปัจจัยเกี่ยวกับการบริการ
อาหารและสุขภาพ ได้แก่ การจัดบริการอาหารเสริมและอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการและมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน (4) ปัจจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนช่วยเหลือ
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ผู้ปกครอง โดยการแบ่งช าระค่าเทอมได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม (5) ปัจจัยเกี่ยวกับที่ตั้งได้แก่ โรงเรียนตั้งอยู่ใน
แหล่งที่สะดวกในการเดินทางรับ–ส่ง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีกลิ่น เสียงหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่
ข้างเคียง ส าหรับปัจจัยการบริการอ่ืน ๆ ได้แก่ สระว่ายน้ าและห้องนอนปรับอากาศ มีผลต่อการตัดสินใจน้อย
กว่า 5 ปัจจัย ดังกล่าวข้างต้น ขณะที่ผู้ปกครองส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ไม่มีบริการแจ้งผลการประเมิน
พัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง และครูมีกริยา มารยาทที่ไม่เรียบร้อย ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ได้ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนลงในสมุดรายงาน
ผลการเรียนในทุกเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะทราบผลพัฒนาการทางด้านร่างกายได้
เพียง 1 ครั้ง ต่อเทอมเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล เนื่องจากทางโรงเรียนต้องแจ้งผล
การประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่างใกล้ชิดขณะที่มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา ธิราช  (2544 : 180) ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเด็กในวัยนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงวัยที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นครูและผู้ปกครองจะเป็นผู้ดูแลส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ โดยท าหน้าที่สม่ าเสมอในการป้องกันแก้ไขให้ถูกต้องรวดเร็ว เมื่อพบความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยสามารถดูแลช่วยเหลือได้ในเรื่องของสุขภาพ อาหาร การกินอยู่ หลับนอน ให้
ความรัก ความอบอุ่นสม่ าเสมอ จะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย นอกจากการบริการทางด้านสุขภาพอนามัย
แล้ว ยังมีบริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการในด้านรถรับ –ส่ง อาหารว่าง อาหารกลางวัน การรักษา
ความปลอดภัย ดังนั้น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมีส่วนส าคัญมาก เพราะในวัยเด็กเป็นช่วงวัยที่มี
พัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยทุกครั้ง และเกือบครึ่งได้ เสนอว่า ควรมีตารางการเรียนการสอน และกิจกรรมทั้งหมดที่โรงเรียนจัด และมี
สมุดรายงานผลพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบในแต่ละเทอม เพ่ือผู้ปกครองจะได้
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ซึ่งตรงกับ ยุพิน  จันทร์สุขสถิต (2545) ได้ศึกษาเกณฑ์ในการตัดสินใจ เลือก
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลของผู้ปกครองในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลของผู้ปกครองในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ใช้มากที่สุดคือ ครูมีความรู้
ความสามารถ ด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง การจัดประสบการณ์การวัดผล โดยสังเกตพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายอารมณ ์สังคม และสติปัญญาของนักเรียน ครูผู้สอนเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านร่างกายและกริยา 
มารยาท บริเวณโรงเรียนและ ห้องเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่มากที่สุด มีห้องควรและโรงอาหารให้
นักเรียนเป็นสัดส่วน การแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และการจัดกิจกรรม        ต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่ง
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ นงค์นุช พันธ์นิกุล (2546) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัด
การศึกษา โดยคาดหวังมากในด้าน (1) การประเมินผลนักเรียนโดยภาพรวม ได้แก่ การน าผลประเมินมา 
ปรับปรุงและพัฒนาเด็กการใช้แฟ้มสะสมงาน และการสัมภาษณ์ยกเว้นการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก (2) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง (3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ การใช้ห้องเรียน ห้องนอน
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แยกต่างหาก การติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน และการมีเรือนไม้แบบไทย (4) ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ได้แก่ การจดัประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้การบ้าน การจัดการเรียนเสริมทักษะให้แก่
เด็ก (5) ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ต้องการให้ครูเป็น แบบอย่างที่ดี และมีความมั่งคงในอารมณ์ จัดอบรมผู้ปกครองใน
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และควร
มีการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียน เช่นเดียวกับ เหมือนฝัน  สุวรรณศรี (2548) ได้ศึกษาความคาดหวังของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ผู้ปกครองคาดหวังมากในการให้โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ส าหรับความคาดหวัง เกี่ยวกับบุคลากร พบว่า ผู้ปกครอง
คาดหวังมากที่ครูความรักเอาใจใส่แลเข้าใจเด็กในส่วนความคาดหวังเกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่  พบว่า 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังมาก เรื่องอาคารสถานที่ที่มีความแข็งแรง และปลอดภัย รองลงมาคือ มีสนามเด็ก
เล่นรวมทั้งเครื่องเล่นที่มีความเพียงพอ และมีความปลอดภัยทางด้านกิจการนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองคาดหวัง
มากในเรื่องการจัดบริการน้ าดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารว่างที่สะอาด ถูกสุขลักษณะรองลงมาคือ สนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออกตามความรู้ความสามารถ และการจัดบริการตรวจสุขภาพเด็ก เช่น การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค การตรวจสุขภาพฟัน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนบ้าน และชุมชน พบว่า ผู้ปกครองคาดหวัง
มากให้ครูและผู้ปกครองเอาใจใส่เด็กอย่างสม่ าเสมอเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ รองลงมาคือ 
ความคาดหวังมากที่ให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนต่อ
ผู้ปกครอง 
 ส าหรับการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ในด้านอาคาร
สถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าโรงเรียนมีอาคารเรียนที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีครูเวรดูแลความปลอดภัยบริเวณสนามเด็กเล่น ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เด็ก
ต้องการมีพ้ืนที่ส าหรับวิ่งเล่นออกก าลังกาย ตามพัฒนาการทางด้านร่างกาย และบริเวณที่เด็กสามารถวิ่งเล่นได้
นั้น ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ อีกท้ังผู้ปกครองต้องการให้ผู้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด ขณะที่ตนมีภาระหน้าที่ในด้าน
อ่ืน ๆ เนื่องจากกลัวบุตรจะได้รับอันตราย เพราะบุตรยังอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งใกล้เคียงกับ 
เหมือนฝัน สุวรรณศรี (2548) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองเก่ียวกับการจัดศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
วิลาวัลย์ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ปกครองคาดหวังมากในการให้โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ส าหรับความ
คาดหวังเกี่ยวกับบุคลากรผู้ปกครองคาดหวังมากที่ครูมีความรัก เอาใจใส่และเข้าใจเด็ก ในส่วนความคาดหวัง
เกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังมาก เรื่องอาคารสถานที่ที่มีความแข็งแรง และ
ปลอดภัยรองลงมาคือ มีสนามเด็กเล่น รวมทั้งเครื่องเล่นที่มีความเพียงพอและมีความปลอดภัยทางด้านกิจการ
นักเรียน ผู้ปกครองคาดหวังมากในเรื่องการจัดบริการน้ าดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารว่างที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ รองลงมาคือ สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกตามความรู้ความสามารถ และการจัดบริการตรวจ
สุขภาพเด็ก เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การตรวจสุขภาพฟัน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน พบว่า ผู้ปกครองคาดหวังมากให้ครูและผู้ปกครองเอาใจใส่เด็กอย่างสม่ าเสมอเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
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พัฒนาการการเรียนรู้ รองลงมาคือ ความคาดหวังมากที่ให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง ขณะที่ผู้ปกครองส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลไว้ว่า โรงเรียนไม่มีพ้ืนที่สนามเด็ก
เล่น และจ านวน ก๊อกน้ าส าหรับล้างมือที่เพียงพอต่อปริมาณนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชนขนาดเล็กไม่สามารถขยายขนาดพ้ืนที่ออกได้  อีกทั้งไม่มีองค์กรใดเข้ามาดูแลช่วยเหลือในเรื่อง
อุปโภค บริโภคของนักเรียน 
 ขณะที่การบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า โรงเรียนมีบริการรถ
รับ-ส่ง นักเรียน อีกทั้งผู้ปกครองสามารถติดต่อหรือพบปะผู้บริหารอีกทั้งสามารถติดต่อหรือพบปะครูได้
ตลอดเวลาท าการ และอ านวยความสะดวกเมื่อผู้ปกครองมาติดต่อกับทางโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ติดภารกิจนอกบ้าน ไม่มีเวลาแต่ต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ จากทางโรงเรียนโดยตรง ตามที่ 
Lehtinen (อ้างในมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 : 6) ได้ให้ความหมายว่า การบริการเป็นกิจกรรม
หนึ่งหรือชุดกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ขณะที่ผู้ปกครองส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลไว้ว่า โรงเรียนไม่มีบริการชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่บริเวณในการท ากิจกรรม และเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองโดยครู ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการขอใช้พ้ืนที่จากองค์กรอ่ืน ตามที่ พนิดา วีระชาติ (2542 :51) ได้กล่าว
ว่า โรงเรียนเป็นสมบัติของส่วนรวมในชุมชน มีอาคารและบริเวณที่สามารถใช้เป็นที่ประชุมหรือประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น สัมมนา จัดงานประจ าปี ตั้งค่ายลูกเสือชาวบ้าน จัดพิธีแต่งงาน ประกวดพืชผล บาง
ชุมชน โรงเรียนเป็นสถานที่ประกอบการเก่ียวกับศาสนาด้วย เช่น ท าขวัญนาค ตั้งองค์กฐิน เป็นต้น 
 ดังนั้นหลักการบริการทางการศึกษา จึงต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งการจัดสภาพแวดล้อมของ
ของโรงเรียน จะมีส่วนในการเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเด็กเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และชุมชนจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจในกันและกัน ท าให้การพ่ึงพาอาศัย การเอ้ือประโยชน์ในทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่กัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 

เพ่ือให้การบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองของชาติ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. ควรจัดอบรม Lesson Plan แก่คณะครูและน ามาวิเคราะห์ใช้กับนักเรียน โดยเน้นให้ 
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

 2. ควรจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน และสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้ 
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 3. ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านโดยตรง เพ่ือก าหนดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพ่ือบริการที่ดีของโรงเรียนต่อไป 

 4. ควรมีการศึกษาโดยวิธีสัมภาษณ์ เพ่ือจะได้ข้อมูลเชิงลึก และรายละเอียดของปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริการการศึกษาของโรงเรียน 
เนื่องจากว่าสถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปดังความคาดหวังของผู้ปกครองและผู้ปกครอง
รู้สึกพึงพอใจหรือไม่อย่างไร 
 2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการบริการการศึกษาของโรงเรียน ในสถานศึกษา
สังกัดอ่ืน ๆ   

 


