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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริการทางการศึกษา                
พรอมท้ังศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนบุาลสุรียวรรณ               
อําเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม ประชากรทีใ่ช คือ ผูปกครองของนักเรียนระดับช้ันอนบุาลปท่ี 1 ถึง 
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลสุรียวรรณ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 132 คน        
ปการศึกษา 2553  เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวขางตน นําขอมูลท่ีได          
มาวิเคราะห โดยใชความถี่ และรอยละ 
 ผลการศกึษาสรุปไดดงันี้ ผูปกครองสวนใหญไดใหขอมูลวา โรงเรียนมีบริการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง  ใหการบานแกนกัเรียนเปนประจํา  อีกท้ังจัดกิจกรรม
สงเสริมหลักสูตรในวนัสําคัญ เชน วันพอแหงชาติ วนัแมแหงชาติ เพือ่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มีครูเวรดูแลความปลอดภยับริเวณสนามเด็กเลน อาคารเรียนมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย และมี
บริการรถรับ -สง  ขณะท่ีผูปกครองสวนนอยไดใหขอมูลวา  โรงเรียนไมมีบริการแจงผลการประเมิน 
พัฒนาการทางดานรางกายของนักเรียน เดอืนละ 1 คร้ัง พื้นท่ีสนามเด็กเลนเพยีงพอตอปริมาณ
นักเรียน ชุมชนสามารถเขามาใชประโยชนจากพืน้ท่ีบริเวณโรงเรียนในการทํากิจกรรม  สําหรับ
ขอเสนอแนะผูปกครองสวนใหญ ไดใหขอมูลไววา ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนกัเรียน 
ไดปฏิบัติจริง มีการจัดกจิกรรมนอกสถานท่ี  เพื่อเสริมสรางประสบการณชีวิต และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมทุกคร้ัง  
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ABSTRACT 
 

 This independent study was aimed at examining the issues related to the educational 
services provision of  Sureewan  Kindergarten,  Saraphi District, Chiang Mai Province, including 
operational problems and relevant recommendations.  Key informants comprised 132 parents of 
Kindergarten 1-3 students.  They were asked to respond to the questionnaire containing items 
related to the topic under examination. Statistics used to analyzed collected data  were percentage 
and frequency. 
 Findings were as follows : 
 Most parents were of the opinion that the School had actually provided services with 
emphasis on their practicalness ; constantly assigned homework ; organized extracurricular 
activities on such important days as Children’s Day, Father’s Day and Mother’s Day in order to 
promote students’ ethical and moral orientation ; appointed teachers to serve as playground safety 
supervisors ;  constantly made certain classroom buildings be safe and strong ; and offered school 
bus services. 
 However, a small number of parents reported that the School had not informed them 
about their children’s monthly physical development evaluation results ; but the playground space 
well accommodated the number of students and the community permitted to use school space for  
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various community activities.  Some of them recommended that out-of-school activities aimed at 
enriching students’ experiences and infused  with ethical and moral principles be regularly 
organized. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


