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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบ กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำร
บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 
2 จ ำแนกตำมเพศและอำยุ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้ปกครองจ ำนวน 214 คน ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้ตำรำงKrejcie and Morgan และได้มำโดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
คือ แบบสอบถำมแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 40 ข้อ มีค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเน้ือหำ(0.67-1.00) 
และมีควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.678 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและสถิติกำรทดสอบควำมแตกต่ำงโดยใช้สถิติทดสอบและค่ำ (t – test) กำร
ทดสอบควำมแปรปรวนทำงเดียว (F-test) และทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่โดยวิธีกำรของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ กำรมีส่วนร่วมด้ำนบุคลำกรและด้ำนที่มีส่วนร่วมต่ ำสุด
คือกำรมีส่วนร่วมด้ำนวิชำกำร กำรเปรียบเทียบกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2จ ำแนกตำมเพศ ทั้งภำพรวมและรำยด้ำนไม่
แตกต่ำงกัน และเมื่อจ ำแนกตำมอำยุโดยภำพรวมพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 และเมื่อเปรียบเทียบรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมทำงวิชำกำรและด้ำนกำรมีส่วนร่วมด้ำน
บุคลำกรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ำนอื่นไม่แตกต่ำงกัน 
 
ค าส าคัญ : กำรมีส่วนร่วม, กำรบริหำรจัดกำร 
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Abstract 
The research purposes were to study and compare the parent participants in 

administration of Amphoe Mae Sot schools under the jurisdiction of Tak Primary 
Educational Area Office 2, separated by gender and age. The sample was the 214 
parents. The sample size was determined by the Krejcie and Morgan table, and 
selected by the simple random sampling method. The research tool was the 5-level 
estimate rating-scale questionnaire with 40 items, and content consistency 0.67-1.00, 
and confidence level 0.678. The analytical statistic was the percentage, mean, standard 
deviation; mean difference testing by t-test, one-way analysis of variance (F-test) and 
paired comparison by Scheffe method.  

The findings were: The parent participants in administration of Amphoe Mae 
Sot schools under the jurisdiction of Tak Primary Educational Area Office 2, the overall 
were the more level. When each aspect considerations: the highest participants were 
the personnel participants, and the lowest participants were the academic participants. 
The comparative study of the administration of Amphoe Mae Sot schools under the 
jurisdiction of Tak Primary Educational Area Office 2, separated by gender, were not 
difference in the overall and each aspect. When separated by age, the overall were 
difference with statistical significant level .05, for each aspect the academic participants 
and the personnel participants were difference with statistical significant level .05, and 
the remanding were not difference.  
 
Keywords : Participation, Administration 
  
บทน า 

สังคมไทยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเศรษฐกิจ  สังคมและกำรเมือง
เปลี่ยนเป็นยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้เกิดผลกระทบที่เป็นปัญหำต่อสังคมนำนัปกำร และส่งผล
ต่อกำรด ำเนินชีวิตของเด็กและเยำวชน จำกปัญหำดังกล่ำวผู้ปกครองมีส่วนส ำคัญในกำรอบรม เลี้ยงดู
และเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของเด็กเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะเด็กประถมศึกษำซึ่งจะก้ำว
เข้ำสู่กำรเป็นเยำวชนในวันข้ำงหน้ำ ผู้ปกครองหรือครอบครัว คือ ครูคนแรกๆ ของเด็กและเด็กๆ ก็ได้
เรียนรู้หลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่บ้ำนโดยไม่ต้องได้รับอิทธิพลหรือได้รับกำรสอนอย่ำงเป็นทำงกำรจำก
สถำนศึกษำแต่อย่ำงใด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่เมื่อเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำแล้วกำร
เรียนรู้จะต้องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่ำงสถำนศึกษำและครอบครัว เพื่อให้กำรเรียนรู้ของเด็กนั้น
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ต่อเนื่องและท ำให้กำรเรียนรู้มีควำมหมำยต่อเด็ก เพรำะสำมำรถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงที่บ้ำนได้ด้วยมี
งำนวิจัยจ ำนวนมำกที่ชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญและผลดีต่อนักเรียนในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและครอบครัวในกำรจัดกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
เด็กมีผลต่อพัฒนำกำรและควำมส ำเร็จด้ำนกำรศึกษำของนักเรียนอย่ำงเด่นชัด อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้
สถำนศึกษำด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดีขึ้นอีกด้วย  ซึ่งกำรมีส่วน
ร่วมนั้น ผู้ปกครองสำมำรถมีส่วนร่วมได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้ำน 

จำกปัญหำควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ดังกล่ำวส่งผลให้พ่อแม่ต้อง
ท ำงำน ไม่มีเวลำเลี้ยงดูลูก หรือเลี้ยงดูในรูปแบบที่ไม่เหมำะสม ปล่อยปละละเลยเด็ก ไม่มีเวลำในกำร
ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของเด็กแล้วยังมีสำเหตุที่เกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อกำรจัดศึกษำ โดยผู้ปกครองมีควำมเข้ำใจว่ำกำรศึกษำเป็นเรื่องของโรงเรียนทั้งหมด
พ่อแม่ลดบทบำทในกำรเป็นครูของลูกๆโดยมอบหน้ำที่ทำงกำรศึกษำให้เป็นเรื่องของโรงเรียนโดย
สิ้นเชิงควำมเข้ำใจของผู้ปกครองนั้นส่งผลต่อกำรศึกษำและกำรด ำเนินชีวิตของเด็กผู้ปกครองมีส่วน
ส ำคัญมำกในกำรจัดกำรศึกษำของเด็ก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนซึ่งเป็นกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจำกเป็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต  เป็น
กำรศึกษำภำคบังคับที่ทุกคนมีโอกำสได้เข้ำรับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีโอกำสได้รับกำรขัดเกลำ
ทำงสังคมจำกโรงเรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรด ำเนินชีวิตในสังคม  มีควำมรู้
พื้นฐำนที่จะน ำไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไป มำตรำ 9 (6) ได้ก ำหนดกำรมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำผู้ปกครองในฐำนะที่เป็นผู้ที่มีหน้ำที่
ในกำรเลี้ยงดูและมีควำมใกล้ชิดกับผู้เรียนมำกที่สุด จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ
เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำให้กับบุตร
หลำนของตัวเอง โดยโรงเรียนเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ เช่น
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนบริหำรงำนทั่วไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ
บริหำรจัดกำรเอง นอกจำกเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้วยังท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ผู้ปกครองกับนักเรียนอีกด้วย ท ำให้เกิดกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพทั้งตัวผู้เรียนและโรงเรียน
อย่ำงแท้จริง 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 
บททั่วไป มำตรำ 9 (6) ได้ก ำหนดกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอื่น ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำบริจำค
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ทรัพย์สิน และทรัพยำกรอื่นๆ ให้แก่สถำนศึกษำและมีส่วนร่วมรับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำตำม
ควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น หมวด 8 ทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ (2) ให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำโดยเป็นผู้จัด
และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ บริจำคทรัพย์สินและทรัพยำกรอื่นให้แก่สถำนศึกษำ และมีส่วน
ร่วมรับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นทั้งนี้ให้รัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในกำรระดมทรัพยำกรดังกล่ำว  โดยกำรสนับสนุน             
กำรอุดหนุนและใช้มำตรกำรลดหย่อนหรือยกเว้นภำษี ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น ทั้งนี้        
ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทั้งนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 5 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ส่วนที่1 กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของรัฐ (1.3) ระดับสถำนศึกษำ ให้แต่ละสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และสถำนศึกษำอุดมศึกษำ
ระดับ ต่ ำกว่ำปริญญำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของ
สถำนศึกษำและจัดท ำสำระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภำพปัญหำในชุมชนและสังคมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ครูผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่ำของสถำนศึกษำ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร  ทั้งนี้ ให้
กระทรวงกระจำยอ ำนำจ ทั้งด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ไป
ยังคณะกรรมกำรและส ำนักงำนกำรศึกษำฯ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โดยตรง จะเห็นได้ว่ำมีกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอำจมำในรูปแบบของคณะกรรมกำรหรือกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  

จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดท ำให้เห็นควำมจ ำเป็นในกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรจัด
กำรศึกษำเนื่องจำกผู้ปกครองมีควำมใกล้ชิดกับนักเรียนและทรำบถึงควำมถนัดของบุตรหลำนมำก
ที่สุดและเพื่อให้เกิดควำมรู้สึกของกำรเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส ำคัญที่จะก ำหนดอนำคตของบุตร
หลำนของตัวเอง และเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ำกำรจัดกำรศึกษำเป็นหน้ำที่ของโรงเรียนเพียงอย่ำงเดียว 

สถำนศึกษำในอ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2    
มีนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรโรงเรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรโดย
เน้นให้ชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ  ให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำใน
รูปแบบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ในชุมชนอย่ำง
แท้จริง จำกนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติของโรงเรียนที่ผ่ำนมำถึงแม้ว่ำจะมีกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดแต่ยังขำดกำรด ำเนินกำรติดตำมที่จริงจัง
ของชุมชนต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ในงำน 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
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บุคลำกร  ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  
 ผู้วิจัยในฐำนะนักวิชำกำรศึกษำซึ่งมีหน้ำที่ในกำรแนะน ำและส่งเสริมกำรศึกษำ เก็บรวบรวม

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ จึงเห็นควำมจ ำเป็นในกำรที่จะต้องศึกษำกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองและ
เพื่อพัฒนำกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนให้มีคุณภำพ  ประสิทธิภำพ บรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นไปตำมมำตรฐำนที่รัฐก ำหนดและตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่
สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำอ ำเภอ
แม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จ ำแนกตำมเพศ และอำยุ  
 
ขอบเขตของปัญหา 
 กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ 
อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ภำยใต้องค์ประกอบของ
เนื้อหำ 4 ด้ำน (กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553 : 43) ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร 
ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จ ำนวน 340 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 โดยใช้ตำรำงเครซี่และมอร์แกน และกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงใช้วิธี
สุ่มอย่ำงง่ำย ได้จ ำนวน 181 คน  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเอง โดยผ่ำนกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม
ประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ    
 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเป็นแบบส ำรวจรำยกำร เกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรใน
สถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมไปให้
ผู้ปกครองในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 
ตอบแบบสอบถำม โดยขอควำมร่วมมือไปยังผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ในกำรแจกและเก็บแบบสอบถำม  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยท ำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 น ำแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ควำมถูกต้องในกำรตอบ
แบบสอบถำมซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ จ ำนวน 181 ฉบับ 
 5.2 น ำแบบสอบถำมที่มีข้อควำมสมบูรณ์มำจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 
 5.3 วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ และอำย ุ
 5.4 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรใน
สถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 โดยหำ
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) เป็นรำยข้อ รำยด้ำนและ
โดยรวมแล้วน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรบรรยำย 
 5.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำร
ในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จ ำแนก
ตำมเพศวิเครำะห์โดยค่ำ t- test 
 5.6 วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำร ใน
สถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จ ำแนกตำม
อำยุ วิ เครำะห์โดยค่ำ (F-test) One Way Analysis of Variance ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0. 05 จึงน ำค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ใช้กำรทดสอบโดยวิธีเซฟเฟ่ ) Scheffe’s Post 
hot Comparison( 
 5.7 วิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ท ำวิจัยน ำมำจัด
กลุ่มของค ำตอบแล้วเสนอผลวิเครำะห์ข้อมูลเชิงบรรยำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับ กำรวิจัยครั้งนี้
วิเครำะห์ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ปกครองจ ำนวน 181 คน เป็นเพศชำยจ ำนวน 60 คน เป็นเพศ
หญิง จ ำนวน 121 คน ส่วนมำกอำยุระหว่ำง 30-45 ปี จ ำนวน 85 คน อำยุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จ ำนวน 
70 คน และอำยุไม่เกิน 30 ปี จ ำนวน 26 คน ตำมล ำดับ 
 2. ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำร
จัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 โดย
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ภำพรวมและเป็นรำยด้ำนพบว่ำผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรใน
สถำนศึกษำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำนเรียง
ตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมด้ำนบุคลำกร  กำรมีส่วนร่วมด้ำนอำคำร
สถำนที่ดำ้นกำร มีส่วนร่วม และด้ำนวิชำกำร ตำมล ำดับ 
 2.1 กำรมีส่วนร่วมด้ำนวิชำกำร พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำร
ในสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีกำรปฏิบัติสูงสุด
คือ กำรมีส่วนร่วมในกำร นิเทศ ติดตำม ประเมินผล ด ำเนินงำน และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
รองลงมำ คือกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
และมีกำรส่งเสริมสื่ออุปกรณ์  นวัตกรรมทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ น ำมำใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ข้อที่มีกำรปฏิบัติต่ ำสุด คือ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน  
 2.2 กำรมีส่วนร่วมด้ำนบุคลำกร พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำร
บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีกำร
ปฏิบัติสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดจ ำนวนอัตรำก ำลังบุคลำกร เงินเดือนค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน 
รองลงมำ คือส่งเสริมให้มีแผนงำน โครงกำร กิจกรรม กำรด ำเนินงำน เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน และมีส่วนร่วมในกำรให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ใน
สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็นและสอดคล้องกับศักยภำพขององค์กำร ข้อที่มีกำรปฏิบัติต่ ำสุด คือ 
ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำรและสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ  
 2.3 กำรมีส่วนร่วมด้ำนอำคำรสถำนที่กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำร
จัดกำรในสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีกำรปฏิบัติ
สูงสุด คือส่งเสริมให้ในห้องเรียนและสื่อกำรเรียนรู้ ที่ทันสมัย รองลงมำ คือส่งเสริมให้มีจัด
สภำพแวดล้อมทั้งภำยใน ภำยนอกสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และส่งเสริมประสบกำรณ์ชีวิตของ
ผู้เรียน ข้อที่มีกำรปฏิบัติต่ ำสุด คือส่งเสริมให้มีห้องน้ ำ ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะและเหมำะสม  
    2.4 กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนบพิต ำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีกำรปฏิบัติสูงสุด คือมีส่วนร่วมใน
กำรประสำนงำนและขอควำมร่วมมือจำกชุมชน ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  รองลงมำ คือส่งเสริมให้มีศูนย์กำรเรียนรู้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และมีส่วนร่วมในกำร
จัดหรือเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชน องค์กรภำครัฐ หรือเอกชน ในวันส ำคัญหรือเทศกำลต่ำงๆ  ข้อที่มี
กำรปฏิบัติต่ ำสุด คือ มีส่วนร่วมในกำรจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย   
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 3. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรใน
สถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จ ำแนกตำม
เพศและอำยุ พบว่ำ กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำรจัดกำรใน
สถำนศึกษำ จ ำแนกตำมเพศ ที่แตกต่ำงกัน ทั้งภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน จ ำแนกตำมอำยุ 
โดยภำพรวม พบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบรำยด้ำน 
พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมด้ำนวิชำกำร และกำรมีส่วนร่วมด้ำนบุคลำกรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จำกผลกำรวิจัยกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอ
แม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 โดยภำพรวมและเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมต่อ   
กำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับ พัชรี  จันทร์ส ำอำง และสุนทร  โคตร
บรรเทำ (2558) ที่พบว่ำ ระดับกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตำมควำมคิดเห็นของผู้ปกครองโดยรวม 
และรำยด้ำนทุกด้ำน อยู่ในระดับมำก ทั้งยังสอดคล้องกับ สุมำลี  สุกันธำ (2550) ที่พบว่ำ ผู้ปกครองมี
ควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกิจกำร
นักเรียน ด้ำนอำคำรสถำนที่ โดยพบว่ำ ด้ำนวิชำกำร ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรระดับมำกทุก
ข้อ ข้อที่อยู่ในระดับมำกล ำดับสุดท้ำย 3 ข้อได้แก่ กำรจัดหำสื่ออุปกรณ์มำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ และจัดประสบกำรณ์ให้นักเรียนพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ      
มีควำมต้องกำรจัดประสบกำรณ์ให้นักเรียนพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ทักษะคณิตศำสตร์และจัดประสบกำรณ์ให้นักเรียนพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ทั้งนี้อำจจะเป็น
เพรำะว่ำ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้ปกครองต่ำงก็มุ่งให้
โรงเรียนได้จัดกำรศึกษำเพื่อให้เด็กเกิดอิสรภำพในกำรเรียนรู้  และสอคล้องกับ เกษร  โยกเกณฑ์ 
(2557) ที่พบว่ำ ควำมต้องกำรของผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกคลอง 
อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำก 
คือ ด้ำนอำคำรสถำนที่ รองลงมำ คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนบุคลำกรและด้ำนวิชำกำร ทุกด้ำนอยู่ใน
ระดับมำกเพรำะผู้ปกครองให้ควำมสนใจในกำรเข้ำมำร่วมบริหำรจัดกำรศูนย์เด็กเล็ก 
 2. ผลกำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ 
อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จ ำแนกตำมเพศที่แตกต่ำง
กัน ทั้งภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน และจ ำแนกตำมอำย ุโดยภำพรวม พบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมด้ำนวิชำกำร 
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และกำรมีส่วนร่วมด้ำนบุคลำกรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  0.05 สอดคล้องกับ
จันทร์ฉำย กัววงศ์ (2552) ได้ศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 พบว่ำ ในด้ำนเพศ 
ไม่แตกต่ำงกันแต่ในด้ำนอำยุของผู้ปกครองท ำให้ผู้ปกครองมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05 อำจเป็นเพรำะผู้ปกครองที่มีอำยุมำกขึ้นมีเหตุและผลที่ต่ำงกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ด้ำนวิชำกำร ควรมีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดย
ให้มีกำรบูรณำกำรหลักกำรศำสนำพุทธในหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน และด้ำนสื่อ
อุปกรณ์ และนวัตกรรมควรมีจ ำนวนและเหมำะสมกับผู้เรียนในกำรใช้จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และ
สนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอทั้งนี้กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในปัจจุบัน สื่ออุปกรณ์ และ
นวัตกรรมมีควำมส ำคัญในฐำนะที่สื่อเป็นตัวกลำงเพรำะสื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์จำกกำร
ปฏิบัติจริง โดยกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ งบประมำณส ำหรับผลิตสื่อและซื้อสื่อใหม่ๆ ส่งบุคลำกรเข้ ำ
ร่วมอบรมและศึกษำวิทยำกำรใหม่ๆมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
  1.2 ด้ำนบุคลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ มีบุคลิกภำพที่ดี  แต่งกำย
ถูกต้องตำมหลักศำสนำพุทธ มีมนุษยสัมพันธ์ แต่ควรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำให้บุคลำกรให้เกิดกำร
มีส่วนร่วมต่อกำรปฏิบัตงิำนคือกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง เพื่อให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ก้ำวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ สนับสนุนให้จัดกิจกรรมให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ นักเรียนได้ทุก
สถำนที่ ควรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเช่นสวัสดิกำรต่ำงๆ กำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร             
กำรเลื่อนขั้น กำรเลื่อนเงินเดือน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษำดูงำนสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำแล้ว เป็นต้น 
  1.3 ด้ำนอำคำรสถำนที่สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำตั้งอยู่ในชุมชน                 
มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง อำคำรมีควำมมั่นคงแข็งแรง อำกำศถ่ำยเทสะดวก แต่ควรมีกำรวำงแผน
ด้ำนโครงสร้ำง จัดสรรงบประมำณในกำรขยำย ต่อเติมอำคำรให้มีควำมเหมำะสม ให้มีควำมแข็งแรง 
คงทน มีควำมปลอดภัย จัดให้มีห้องน้ ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียน และมี
กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัย เช่น กำรติดตั้งถังดับเพลิง และติดมุ้งลวดในห้องเรียน  
เป็นต้น 
  1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนได้รับกำรสนับสนุนและเข้ำมำมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ควรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ โดยมีกำรประชุมประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
         2.1 ควรมีกำรวิจัยปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ อ ำเภอแม่สอด 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 
  2.2 ควรมีกำรวิจัยกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ 
อ ำเภอแม่สอด สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 เพื่อน ำผลกำรศึกษำวิจัย
ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง 
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