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การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

Parent Participation in Education Management of Banmiwittaya School 

under the Jurisdiction of the Secondary Educational  

Service Area Office 5 
 

ทศพร ณ นคร0

1 , กรองทิพย นาควิเชตร2 

 

บทคัดยอ  

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับสภาพการมีสวนรวม ของผูปกครองในการจัด

การศึกษาโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองโรงเรียน

บานหมี่วิทยา จํานวน 137 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.95 สถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (Independent samples) 

และการทดสอบความแปรปรวนจําแนกทางเดียว  

 ผลการศึกษา พบวา 

1. สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในดานการจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน อยูในระดับ

ปานกลาง 

2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองจําแนกตามวุฒิการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพ พบวา 

ผูปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผูปกครองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 

 

Abstract  

 The research purposes were to study and to compare the status level of parent 

participation in education management of Banmiwittaya School under the jurisdiction of the 

Secondary Educational Service Area Office 5. The sample was the 137 parent of Banmiwittaya School.  

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารย ดร.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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The research instrument was the questionnaire with reliability 0.95. The data analysis statistics were 

the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent samples), and one-way 

Analysis of variance. 

 The research findings were: 

 1. The status of parent participation in education management of Banmiwittaya School 

under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 5 found the learning and 

teaching management aspect, and the home-school relationship aspect were at medium level. 

  2. The comparison of parent participation classified by education background, economic 

status, and occupation found the parent with different of education background were different with 

statistical significance level .05; the parent with different of economic status and occupation did not 

different.  

Keywords: Parent Participation in Education Management 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน การศึกษาสรางคนใหมีคุณภาพ เปนคนเกง มีระเบียบวินัย มี

ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม มีความสามัคคีและรักชาติ ตลอดจนมีความสํานึกของความเปนไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีเจตนาใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ 

สรางความเสมอภาค ใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียมและใหโอกาสทุกฝายมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ระบุวา “บุคคลยอม มีสิทธิเสมอกัน ในการรับ

การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” การจัดการศึกษาอบรมของ

รัฐคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครอง 

และมาตรา 80 (3) ระบุวา “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด

ใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ (4) ระบุวา 

“สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน องคกรศาสนา และเอกชน จัดและมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหง

รัฐ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550 : 24) 

ระบบบริหารจัดการศึกษาเปนปญหาหน่ึงท่ีทําใหการจัดการศึกษา ไมบรรลุผลเปนท่ีนาพอใจของผูท่ีมีสวน

เก่ียวของ ซึ่งสาเหตุหลักประการหน่ึงคือ ปญหาการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ ในการสงเสริมใหมีการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็กในทุก

วัย รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของทองถ่ินและประเทศชาติ กลาวคือสภาพการมีสวนรวมของผูมี

สวนเก่ียวของตาง ๆ อยูในระดับต่ํา การดําเนินการไมประสบผลสําเร็จตามมาตรฐานการจัดการศึกษา กลุมผูมีสวน 
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เก่ียวของตาง ๆ ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนปฏิบัติงานในหนาท่ีตามบทบาทของตัวเองไดไมมาก เน่ืองจากผูมีสวนเก่ียวของ

ตาง ๆ ไดแกครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา สวนใหญยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองเทาท่ีควร และยัง

เขาใจวาการจัดการศึกษาเปนภารกิจของรัฐ หนวยงานท่ีเก่ียวของและหนวยงานตนสังกัดเทาน้ัน ชุมชนยังไมรูสึกถึงความ

เปนเจาของและเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา  

จากสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน พบวา ประสบปญหาในการดูแลเด็กเน่ืองจากอาคารไมไดมาตรฐาน คับ

แคบ ไมเพียงพอตอจํานวนเด็กเล็ก ซึ่งเพ่ิมจํานวนข้ึนทุกป ปญหาเก่ียวกับสื่อ วัสดุเพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไมเพียงพอ ชํารุด ขาดการดูแลและรักษาอยางถูกตอง และปญหาดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

กรรมการบริหาร และผูปกครองนักเรียน อาจมีสาเหตุมาจาก โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธและการประสานงานเก่ียวกับ

งานในดานตาง ๆ สวนปญหาท่ีเก่ียวของกับผูปกครอง พบวา ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน  

จึงไมคอยมีเวลามาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และดานการบริหารงาน พบวา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ 

และทักษะประสบการณเก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนรูซึ่งบุคลากรในโรงเรียนสวนมาก ไมไดรับการจัดการอบรม

เก่ียวกับการจัดประสบการณในระดับตางๆ จึงทําใหการจัดประสบการณไมตรงกับเปาหมายท่ีพึงประสงค และไมประสบ

ผลสําเร็จเทาท่ีควร ซึ่งทางโรงเรียนจะตองแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูปกครองเด็กและจะตองเปดโอกาสใหบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน ชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งการมี

สวนรวมของชุมชนและกลุมบุคคล ในการจัดการศึกษา ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในดาน

กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน และ

การมีสวนรวมในการจัดหาสื่อ วัสดุ และงบประมาณสําหรับการสงเสริมดานการเรียนการสอน ซึ่งปญหาดังกลาวอาจมี

สาเหตุมาจากผูมีสวนเก่ียวของดังกลาวยังขาดความรูความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีของตนอยางถูกตอง 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือใชวางแผนพัฒนาความรวมมือ 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา และสรางคุณภาพของผูเรียนใหผูปกครองมีความเช่ือมั่น ไววางใจในการสง

บุตรหลานเขามาศึกษา และโรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท้ัง 2 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามระดับวุฒิการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ

อาชีพ 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 ในปการศึกษา 2562 จํานวน 396 คน 

 2. กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 ในปการศึกษา 2562 ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน และไดมาโดยการสุม

อยางงาย (Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 137 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 

ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และอาชีพ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ  

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการสรางและหา

คุณภาพเครื่องมือตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวของกับสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

  2. ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) และ

การสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open End) จากตําราของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 72) 

  3. ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษานําแบบสอบถามของ (พัชรินทร ตางภักดีวิจิตร, 2556 : 108 - 115) มา

ปรับปรุงและหาคุณภาพของเครื่องมือใหม เพ่ือใชในการศึกษาครั้งน้ี 

  4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาให

ขอเสนอแนะ 

  5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 

3 ทาน เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validaty) ของคําถามแตละขอ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการ (IOC : Index of Consistency) พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.60 

– 1.00 
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  6. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธพิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหน่ึง 

  7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

  8. นําแบบสอบถามแตละขอมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) พบวามีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.95 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในการศึกษา ตอผูอํานวยการโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

  2. ผูศึกษานําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเสนอตอผูอํานวยการ

โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พรอมกับแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใน

การศึกษาดวยตนเอง 

  3. ผูศึกษาติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สงแบบสอบถามจํานวน 137 ฉบับ ไดคืน 137 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะห

ขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป จําแนกเปนสถานภาพ ของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามโดยหา

ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท้ังโดยภาพรวม รายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย แลวแปลความหมาย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 

100) 

4.51 – 5.00  หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามสถานภาพ โดยทดสอบที (t – test 

แบบ Independent samples) 

  4. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามสภาพการมีสวนรวมของผูปกครอง 

ดานการจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลและตรวจให
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คะแนนเปนรายขอ นําคะแนนท่ีไดหาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 

ANOVA) 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

1.1 คาความถ่ี (Frequency) 

1.2 คารอยละ (Percentage) 

1.3 คาเฉลี่ย (Mean : X) 

1.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) 

2. สถิติเชิงอนุมาน 

2.1 ใช t – test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 2 กลุม 

2.2 ใช F – test ใชทดสอบความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป 

และหากพบวามีความแตกตางรายคูเกิดข้ึน ผูศึกษาตองทําการทดสอบตอไปวาคาเฉลี่ยคูใดบางท่ีแตกตางกัน และแตกตาง

กันอยางไร ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)  

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน 

ตารางท่ี 1   คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา โรงเรียนบานหมี่

วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

การมีสวนรวมของผูปกครอง ระดับการมีสวนรวม อันดับท่ี 

ในการจัดการศึกษา x  S.D. แปลผล  

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 3.31 0.49 ปานกลาง 2 

2. ดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน 3.42 0.59 ปานกลาง 1 

 รวม 3.37 0.46 ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา ผูปกครองเด็กโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

5 มีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.37, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ผูปกครองมีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน ( x  = 3.42, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานการจัดการเรียนการสอน 

( x =3.31, S.D.=0.49) 
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 2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองจําแนกตามวุฒิการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพ พบวา 

ผูปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผูปกครองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา อภิปรายผลดังน้ี 

1. การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนรูและดานความสัมพันธ

ระหวางบานกับโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวาผูปกครองนักเรียนของโรงเรียน

บานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สวนใหญมีความรูอยูในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงคิดวา ความรูในการจัดการศึกษาของตนเองไมเพียง

พอท่ีจะแนะนําครู จึงมอบความไววางใจใหครูเปนผูจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตน แตก็ยังยินดีใหความรวมมือกับ

ทางโรงเรียนหากสามารถทําได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจํารัส เช้ือสาย.(2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เชียงใหม เขต 3 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ี ไมมีเวลารวมกิจกรรม

สถานศึกษา อันเน่ืองมาจากภารกิจมาก โดยมีขอเสนอแนะในการแกปญหา คือ ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมสีวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน สงเสริมและใหความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี มีการระบุ

บทบาทหนาท่ีใหชัดเจนตามแผน และควรมีคาตอบแทนทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานหรือรวมประชุม ซึ่งสอดคลองกับ ทิพยธารา 

ประทุมมณี. (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาและอุปสรรคของการมีสวน

รวม คือ ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม เน่ืองจาก

ฐานะยากจน ผูปกครองใหความรวมมือในการวางแผนการจัดกิจกรรมนอย และขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการประชุม อบรม สรางความรูความเขาใจในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

แกผูปกครองอยางตอเน่ืองและหลากหลาย  

2. เปรียบเทียบระดับมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา จําแนกตามระดับวุฒิการศึกษา พบวา 

ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแยกเปนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน ผูปกรองท่ีมีระดับวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา มีสวนรวมในการจัดการศึกษา สูงกวาระดับวุฒิการศึกษาระดับอ่ืน ซึ่งเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะ ความแตกตางระดับวุฒิการศึกษาท่ีทําการศึกษา เชน ระดับวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ยอมมีความรูความสามารถ สูงกวาระดับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 

หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังน้ันผูปกครองท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาสูง ยอมมี

ความตระหนักและคาดหวังในการศึกษาของบุตรหลานสูงดวย จึงนาจะเปนผลใหมีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นํ้าทิพย เสือสารัตน. (2552 : 80) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ 
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ผูปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาในการมีสวนรวมกิจกรรมของ

โรงเรียนท่ีผูปกครองไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดเพราะรูสึกวาตนเองไมพรอม ขาดทักษะความรูความชํานาญ 

3. เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา จําแนกตามฐานะเศรษฐกิจ พบวา การมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาแยกเปนรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะสภาพวิถีชีวิตของสังคม

เปลี่ยนไปทําใหคนตองพยายามตอสูดิ้นรนใหตนเองอยูรอด สังคมมีการแขงขันสูง ทําใหคนมีความเห็นแกตัวมากข้ึน 

คุณภาพของคนถูกกําหนดดวยภาระหนาท่ีของงาน ทุกคนจึงมองแตภาระหนาท่ีของตนการจัดการศึกษาถูกยกใหเปน

ภาระหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะตองบริหารจัดการใหมีคุณภาพเอง ผูปกครองจะรวมมือเทาท่ีโอกาสจะเอ้ืออํานวยเทาน้ัน โดย

ไมไดมองวาเปนภาระหนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบรวมกับโรงเรียน จากเหตุผลดังกลาวจึงนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหผูปกครองท่ี

มีฐานะเศรษฐกิจตางกัน มีสภาพการมีสวนรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ทิพยธารา ประทุมมณี. (2551 : บทคัดยอ) 

ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหา/อุปสรรคของผูปกครองขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนเน่ืองจากฐานะยากจน ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาแยกเปนรายดานแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการจัดการเรียนการสอนผูปกครองท่ีมีอาชีพทําไรทําสวน มีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูงกวาอาชีพ

คาขาย ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ ความแตกตางของอาชีพ เชน อาชีพขาราชการ

ยอมมีความรู ความสนใจ การเอาใจใส มากกวาอาชีพรับจาง หรือ คาขาย จึงนาจะเปนผลใหผูปกครองมีสภาพการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส เช้ือสาย.(2552 : บทคัดยอ) ได

ศึกษาการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ี ไมมี

เวลารวมกิจกรรมสถานศึกษา อันเน่ืองมาจากภารกิจมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

1.1 สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนโดยพบวา การจัดหา

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด จึงเสนอแนะใหโรงเรียนสนับสนุนนักเรียนท่ียากจนโดยการจัดหา

ทุนเพ่ือการเรียน เพราะการจัดการเรียนการสอน ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา หากโรงเรียนสามารถระดม 

 

สรรพกําลังท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังไดรับความรวมมือยางดียิ่งจากผูปกครอง ชุมชนหรือองคกรตางๆ ใน

ชุมชน จะทําใหโรงเรียนมีศักยภาพอันยิ่งใหญ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของใหมีคุณภาพไดในอนาคต และจากขอ 
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คนพบของการศึกษาครั้งน้ีบางประการ ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก เชน การเขารวมประชุม

กับโรงเรียนตามวาระตาง ๆ การเปนผูรวมใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ปญหาพฤติกรรมของนักเรียน หรือการเปดโอกาสให

ครูไปเยี่ยมบาน เปนตน ดังน้ันโรงเรียน ควรใชประเด็นเหลาน้ีจัดทําเปนงานโครงการ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและตอเน่ือง

ในการปฏิบัติท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อันจะเปนการสานสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน  

1.2 สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน โดยพบวา การ

จัดหาและใหความชวยเหลือดานทุนการศึกษามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด จึงเสนอแนะใหโรงเรียนและผูปกครองรวมมือระดม

ทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมความสัมพันธ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนท่ียากจนไดเรียนอยางมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน และยังเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน และจากศึกษาในครั้งน้ียัง พบวา ผูปกครองมี

ความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

5 ดังน้ัน โรงเรียนควรทําใหความตองการของผูปกครอง ท่ีคาดหวังจะไดรับประโยชนจากการเขามามีสวนรวมใหประสบ

ผลสําเร็จ คือ สามารถนําไปปฏิบัติในการบริหารพัฒนาโรงเรียน และเกิดประโยชนกับลูกหลานใหมากท่ีสุด เมื่อประสบ

ผลสําเร็จตามตองการหรือท่ีคาดหวังไวของผูปกครองก็จะเปนแรงจูงใจใหผูปกครองอยากเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน 

1.3 จาการศึกษาในครั้งน้ี พบวา ผูปกครองสวนใหญของนักเรียนมีอาชีพทําไร/ทําสวนและอาชีพรับจาง 

และยังพบวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองท้ัง 2 อาชีพอยูในระดับต่ํากวาอาชีพอ่ืน ดังน้ัน โรงเรียนควร

หามาตรการเพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครองท่ีมีอาชีพทําไร/ทําสวนและอาชีพรับจาง เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ไดมากข้ึน ซึ่งการเขารวมตองมาดวยความเต็มใจ และกอใหเกิดความภาคภูมิ ขณะเดียวกันก็ควรเนนใหผูปกครองไดรับรู

และตระหนักถึงความสําคัญ ประโยชนของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง ท่ีจะสงผานไปยังลูกหลานของ

ตนดวย 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

2.1 การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการโรงเรียน 

2.2 การศึกษาครั้งตอไปควรมีการดําเนินการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูอยาง

จริงจังและตอเน่ือง 
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