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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับสภาพการมีสวนรวม ของผูปกครองในการจัด
การศึกษาโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองโรงเรียน
บานหมี่วิทยา จํานวน 137 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.95 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (Independent samples)
และการทดสอบความแปรปรวนจําแนกทางเดียว
ผลการศึกษา พบวา
1. สภาพการมี ส วนร วมของผู ปกครองในการจั ดการศึ กษาโรงเรี ย นบ า นหมี่ วิ ท ยา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในดานการจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน อยูในระดับ
ปานกลาง
2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองจําแนกตามวุฒิการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพ พบวา
ผูปกครองที่ มีวุ ฒิการศึ กษาตางกันมี สวนร วมในการจั ดการศึกษาแตกต างกั น อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .05
ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและอาชีพตางกัน 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.
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 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
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน การศึกษาสรางคนใหมีคุณภาพ เปนคนเกง มีระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม มีความสามัคคีและรักชาติ ตลอดจนมีความสํานึกของความเปนไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีเจตนาใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ
สรางความเสมอภาค ใหโอกาสทุ กคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียมและให โอกาสทุกฝายมีส วนรวมในการจั ด
การศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ระบุวา “บุคคลยอม มีสิทธิเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” การจัดการศึกษาอบรมของ
รัฐคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครอง
และมาตรา 80 (3) ระบุวา “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด
ใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกและ (4) ระบุว า
“สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรศาสนา และเอกชน จัดและมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550 : 24)
ระบบบริหารจัดการศึกษาเปนปญหาหนึ่งที่ทําใหการจัดการศึกษา ไมบรรลุผลเปนที่นาพอใจของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ซึ่งสาเหตุหลักประการหนึ่งคือ ปญหาการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ ในการสงเสริมใหมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กในทุก
วัย รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศชาติ กลาวคือสภาพการมีสวนรวมของผูมี
สวนเกี่ยวของตาง ๆ อยูในระดับต่ํา การดําเนินการไมประสบผลสําเร็จตามมาตรฐานการจัดการศึกษา กลุมผูมีสวน
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เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนปฏิบัติงานในหนาที่ตามบทบาทของตัวเองไดไมมาก เนื่องจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ตาง ๆ ไดแกครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา สวนใหญยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองเทาที่ควร และยัง
เขาใจวาการจัดการศึกษาเปนภารกิจของรัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานตนสังกัดเทานั้น ชุมชนยังไมรูสึกถึงความ
เปนเจาของและเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา
จากสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน พบวา ประสบปญหาในการดูแลเด็กเนื่องจากอาคารไมไดมาตรฐาน คับ
แคบ ไมเพียงพอตอจํานวนเด็กเล็ก ซึ่งเพิ่มจํานวนขึ้นทุกป ปญหาเกี่ยวกับสื่อ วัสดุเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไมเพียงพอ ชํารุด ขาดการดูแลและรักษาอยางถูกตอง และปญหาดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน
กรรมการบริหาร และผูปกครองนักเรียน อาจมีสาเหตุมาจาก โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธและการประสานงานเกี่ยวกับ
งานในดานตาง ๆ สวนปญหาที่เกี่ยวของกับผูปกครอง พบวา ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน
จึงไมคอยมีเวลามาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และดานการบริหารงาน พบวา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ
และทักษะประสบการณเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูซึ่งบุคลากรในโรงเรียนสวนมาก ไมไดรับการจัดการอบรม
เกี่ยวกับการจัดประสบการณในระดับตางๆ จึงทําใหการจัดประสบการณไมตรงกับเปาหมายที่พึงประสงค และไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งทางโรงเรียนจะตองแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูปกครองเด็กและจะตองเปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งการมี
สวนรวมของชุมชนและกลุมบุคคล ในการจัดการศึกษา ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในดาน
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน และ
การมีสวนรวมในการจัดหาสื่อ วัสดุ และงบประมาณสําหรับการสงเสริมดานการเรียนการสอน ซึ่งปญหาดังกลาวอาจมี
สาเหตุมาจากผูมีสวนเกี่ยวของดังกลาวยังขาดความรูความเขาใจ ในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของตนอยางถูกตอง
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพื่อใชวางแผนพัฒนาความรวมมือ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา และสรางคุณภาพของผูเรียนใหผูปกครองมีความเชื่อมั่น ไววางใจในการสง
บุตรหลานเขามาศึกษา และโรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามระดับวุฒิการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
อาชีพ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ในปการศึกษา 2562 จํานวน 396 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ในปการศึกษา 2562 ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน และไดมาโดยการสุม
อยางงาย (Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 137 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และอาชีพ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะทั่วไป
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร างเครื่องมื อที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาได ดําเนิ นการสรางและหา
คุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวของกับสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) และ
การสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open End) จากตําราของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 72)
3. ในการศึกษาครั้งนี้ผู ศึกษานํ าแบบสอบถามของ (พัชรินทร ตางภักดีวิ จิตร, 2556 : 108 - 115) มา
ปรับปรุงและหาคุณภาพของเครื่องมือใหม เพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้
4. นํ าแบบสอบถามเสนออาจารย ที่ ปรึ กษาสารนิ พนธ เพื่ อตรวจสอบความถู กต องและพิ จารณาให
ขอเสนอแนะ
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validaty) ของคําถามแตละขอ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการ (IOC : Index of Consistency) พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.60
– 1.00
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6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง
7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
8. นําแบบสอบถามแตละขอมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) พบวามีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษา ตอผูอํานวยการโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. ผูศึกษานําหนังสื อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเสนอตอผู อํานวยการ
โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พรอมกับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษาดวยตนเอง
3. ผูศึกษาติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สงแบบสอบถามจํานวน 137 ฉบับ ไดคืน 137
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะห
ขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป จําแนกเปนสถานภาพ ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยหา
ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทั้งโดยภาพรวม รายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย แลวแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 :
100)
4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะห เปรียบเที ยบระดั บความคิ ดเห็ นต อการมี สวนรวมของผู ปกครองในการจั ดการศึ กษาของ
โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามสถานภาพ โดยทดสอบที (t – test
แบบ Independent samples)
4. วิเคราะห เปรียบเที ยบระดับความคิ ดเห็ นต อการมี สวนร วมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามสภาพการมีสวนรวมของผูปกครอง
ดานการจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลและตรวจให
ภาคบรรยาย
67

คะแนนเปนรายขอ นําคะแนนที่ไดหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก
1.1 คาความถี่ (Frequency)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาเฉลี่ย (Mean : X)
1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)
2. สถิติเชิงอนุมาน
2.1 ใช t – test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 2 กลุม
2.2 ใช F – test ใชทดสอบความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป
และหากพบวามีความแตกตางรายคูเกิดขึ้น ผูศึกษาตองทําการทดสอบตอไปวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน และแตกตาง
กันอยางไร ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา โรงเรียนบานหมี่
วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
การมีสวนรวมของผูปกครอง
ระดับการมีสวนรวม
อันดับที่
ในการจัดการศึกษา
S.D.
แปลผล
x
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
3.31
0.49
ปานกลาง
2
2. ดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน
3.42
0.59
ปานกลาง
1
รวม
3.37
0.46
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 แสดงวา ผูปกครองเด็กโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
5 มีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.37, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ผูปกครองมีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
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
ผูปกครองที่ มีวุ ฒิการศึ กษาตางกันมี สวนร วมในการจั ดการศึกษาแตกต างกั น อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .05
ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา อภิปรายผลดังนี้
1. การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนรูและดานความสัมพันธ
ระหวางบานกับโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาผูปกครองนักเรียนของโรงเรียน
บานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สวนใหญมีความรูอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงคิดวา ความรูในการจัดการศึกษาของตนเองไมเพียง
พอที่จะแนะนําครู จึงมอบความไววางใจใหครูเปนผูจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตน แตก็ยังยินดีใหความรวมมือกับ
ทางโรงเรียนหากสามารถทําได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจํารัส เชื้อสาย.(2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 3 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ ไมมีเวลารวมกิจกรรม
สถานศึ กษา อั นเนื่ องมาจากภารกิ จมาก โดยมี ข อเสนอแนะในการแก ป ญหา คื อ ควรเป ดโอกาสให คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น สงเสริมและใหความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ มีการระบุ
บทบาทหนาที่ใหชัดเจนตามแผน และควรมีคาตอบแทนทุกครั้งที่ปฏิบัติงานหรือรวมประชุม ซึ่งสอดคลองกับ ทิพยธารา
ประทุมมณี. (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาและอุปสรรคของการมีสวน
รวม คือ ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม เนื่องจาก
ฐานะยากจน ผูปกครองใหความรวมมือในการวางแผนการจัดกิจกรรมนอย และขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการประชุม อบรม สรางความรูความเขาใจในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แกผูปกครองอยางตอเนื่องและหลากหลาย
2. เปรี ยบเที ยบระดั บมี ส วนร วมของผูปกครองในการจั ดการศึ กษา จําแนกตามระดั บวุ ฒิ การศึ กษา พบว า
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแยกเปนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพิจารณา
เปนรายดานพบวา ด านจัดการเรียนการสอน และด านความสั มพันธ ระหวางบ านกับโรงเรียน ผูปกรองที่มีระดับวุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา มีสวนรวมในการจัดการศึกษา สูงกวาระดับวุฒิการศึกษาระดับอื่น ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ ความแตกตางระดับวุฒิการศึกษาที่ทําการศึกษา เชน ระดับวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ยอมมีความรูความสามารถ สูงกวาระดับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังนั้นผูปกครองที่มีระดับวุฒิการศึกษาสูง ยอมมี
ความตระหนักและคาดหวังในการศึกษาของบุตรหลานสูงดวย จึงนาจะเปนผลใหมีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย เสือสารัตน. (2552 : 80) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
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ผูปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาในการมีสวนรวมกิจกรรมของ
โรงเรียนที่ผูปกครองไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดเพราะรูสึกวาตนเองไมพรอม ขาดทักษะความรูความชํานาญ
3. เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา จําแนกตามฐานะเศรษฐกิจ พบวา การมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาแยกเปนรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะสภาพวิถีชีวิตของสังคม
เปลี่ยนไปทําใหคนตองพยายามตอสูดิ้นรนใหตนเองอยูรอด สังคมมีการแขงขันสูง ทําใหคนมีความเห็นแกตัวมากขึ้น
คุณภาพของคนถูกกําหนดดวยภาระหนาที่ของงาน ทุกคนจึงมองแตภาระหนาที่ของตนการจัดการศึกษาถูกยกใหเปน
ภาระหนาที่ของโรงเรียนที่จะตองบริหารจัดการใหมีคุณภาพเอง ผูปกครองจะรวมมือเทาที่โอกาสจะเอื้ออํานวยเทานั้น โดย
ไมไดมองวาเปนภาระหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบรวมกับโรงเรียน จากเหตุผลดังกลาวจึงนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหผูปกครองที่
มีฐานะเศรษฐกิจตางกัน มีสภาพการมีสวนรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ทิพยธารา ประทุมมณี. (2551 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหา/อุปสรรคของผูปกครองขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเนื่องจากฐานะยากจน ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาแยกเปนรายดานแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการจัดการเรียนการสอนผูปกครองที่มีอาชีพทําไรทําสวน มีสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูงกวาอาชีพ
คาขาย ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ความแตกตางของอาชีพ เชน อาชีพขาราชการ
ยอมมีความรู ความสนใจ การเอาใจใส มากกวาอาชีพรับจาง หรือ คาขาย จึงนาจะเปนผลใหผูปกครองมีสภาพการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส เชื้อสาย.(2552 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ ไมมี
เวลารวมกิจกรรมสถานศึกษา อันเนื่องมาจากภารกิจมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กโรงเรียนบ านหมี่วิทยา สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 สภาพการมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาด า นการจั ด การเรี ย นการสอนโดยพบว า การจั ด หา
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด จึงเสนอแนะใหโรงเรียนสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนโดยการจัดหา
ทุนเพื่อการเรียน เพราะการจัดการเรียนการสอน ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา หากโรงเรียนสามารถระดม
สรรพกําลังที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งไดรับความรวมมือยางดียิ่งจากผูปกครอง ชุมชนหรือองคกรตางๆ ใน
ชุมชน จะทําใหโรงเรียนมีศักยภาพอันยิ่งใหญ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของใหมีคุณภาพไดในอนาคต และจากขอ
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คนพบของการศึกษาครั้งนี้บางประการ ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก เชน การเขารวมประชุม
กับโรงเรียนตามวาระตาง ๆ การเปนผูรวมใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ปญหาพฤติกรรมของนักเรียน หรือการเปดโอกาสให
ครูไปเยี่ยมบาน เปนตน ดังนั้นโรงเรียน ควรใชประเด็นเหลานี้จัดทําเปนงานโครงการ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและตอเนื่อง
ในการปฏิบัติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันจะเปนการสานสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน
1.2 สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน โดยพบวา การ
จัดหาและใหความชวยเหลือดานทุนการศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด จึงเสนอแนะใหโรงเรียนและผูปกครองรวมมือระดม
ทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมความสัมพันธ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจนไดเรียนอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และยังเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น และจากศึกษาในครั้งนี้ยัง พบวา ผูปกครองมี
ความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหมี่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
5 ดังนั้น โรงเรียนควรทําใหความตองการของผูปกครอง ที่คาดหวังจะไดรับประโยชนจากการเขามามีสวนรวมใหประสบ
ผลสําเร็จ คือ สามารถนําไปปฏิบัติในการบริหารพัฒนาโรงเรียน และเกิดประโยชนกับลูกหลานใหมากที่สุด เมื่อประสบ
ผลสําเร็จตามตองการหรือที่คาดหวังไวของผูปกครองก็จะเปนแรงจูงใจใหผูปกครองอยากเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น
1.3 จาการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ผูปกครองสวนใหญของนักเรียนมีอาชีพทําไร/ทําสวนและอาชีพรับจาง
และยังพบวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองทั้ง 2 อาชีพอยูในระดับต่ํากวาอาชีพอื่น ดังนั้น โรงเรียนควร
หามาตรการเพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองที่มีอาชีพทําไร/ทําสวนและอาชีพรับจาง เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
ไดมากขึ้น ซึ่งการเขารวมตองมาดวยความเต็มใจ และกอใหเกิดความภาคภูมิ ขณะเดียวกันก็ควรเนนใหผูปกครองไดรับรู
และตระหนักถึงความสําคัญ ประโยชนของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง ที่จะสงผานไปยังลูกหลานของ
ตนดวย
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการโรงเรียน
2.2 การศึกษาครั้งตอไปควรมีการดําเนินการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูอยาง
จริงจังและตอเนื่อง
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