
การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักัดสำานักงานเขตพืน้ท่ี การศกึษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1
The study of parents’ participation in educational management  
Educational Opportunity Extension School Under the Office  
of Primary Education Service Area, Nong Bua Lam Phu  
District 1 

สาคร อาร้อน1, อรัญ ซุยกระเดื่อง2, ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ2

Sakorn Aron1, Arun Suikraduang2, Tatchawat Laosuwan2 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการ

จดัการศกึษา 2) เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครองนกัเรยีนในการจดัการศกึษา จำาแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในเขต
บรกิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภู
เขต 1 มี 50 โรงเรียนจำานวนทั้งสิ้น 375 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่า T-test และ ค่า F-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภเูขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปน็รายด้านพบว่า ด้านทีม่คีา่เฉลีย่สูงสดุคอื ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนนุและ
พฒันานักเรยีน อยูใ่นระดับมาก 2) เปรยีบเทยีบระดบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครองนักเรยีนในการจดัการ
ศึกษา จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่าไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พบว่าส่วนมาก ผู้ปกครองเสนอแนะโรงเรียนควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลาย และอยากให้
โรงเรียนสร้างเครือข่ายประสานงานกับชุมชนหลายช่องทาง ตามลำาดับ
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Abstract
This research has a purpose. 1) to study the level of participation of parents in the 

management of education. 2) to compare the level of participation of parents of students 
in educational management classified by gender, age, educational level and occupation.  
3) to study the suggestions of parents’ participation in educational management. The sample 
group used in this research is Parents of students. who are in the school service area, expand 
educational opportunities under the Office of Primary Education Service Area, Nong Bua 
Lamphu District 1, there are 50 schools in total, 375 Obtained from Multi-stage sampling. 
The tools used in the research were questionnaires. Statistics used to analyze data are  
percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test and F-test.

The research found that. 1) The level of participation of parents in student management  
School for Expanding Educational Opportunities under the Office of Primary Education 
Service Area, Nong Bua Lamphu, District 1, overall at a high level when considering each 
aspect found that The aspect with the highest mean was In terms of promotion, support 
and student development at a high level. 2) compare the level of participation of parents 
of students in educational management classified by gender, age, educational level and  
occupation, it was found that no difference. 3) suggest that the school has activities that the 
community and parents are continuously participating in the activities snd public relations 
news in the school to outside the school offer to many channels To cover the perception 
of news of all ages.
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บทนำา
การศึกษาและการเรียนรู้เป็นการพัฒนา

คน ซึ่งคุณภาพของคนเป็นหัวใจของการพัฒนา
ชาติ หากคนมีคุณภาพแล้วประเทศชาติย่อมถูก
พัฒนาไปด้วย และที่สำาคัญการศึกษานั้นจะทำาให้
คนในสงัคมอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ดว้ยเหตุ
นี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
จึงให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาเป็นอย่าง
มาก แต่การจดัการศกึษาทีรั่ฐดำาเนนิการเพียงฝา่ย
เดียวน้ันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนและชุมชนได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นระบบ
การศกึษาแบบแยกสว่นตามภาระหนา้ทีข่องแตล่ะ
หน่วยงาน โดยรวมศูนย์อำานาจการตัดสินใจไว้ที่
ส่วนกลางเพียงแห่งเดียว ส่งผลให้การดำาเนินงาน
ในดา้นตา่งๆ ล่าชา้ จงึจำาเปน็ตอ้งมกีารปรบัเปล่ียน
การบริหารและจัดการศึกษา ตลอดจนแนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายอำานาจ โดยการเปิดโอกาส
ใหบ้คุคล ชมุชนและองคก์รตา่งๆ เขา้มามสีว่นรว่ม
ในการบูรณาการและจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาชุมชน และ
ภูมปิญัญาทอ้งถ่ินแลว้ ผู้ปกครอง องค์กรหนว่ยงาน  
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ที่ เ ก่ียวข้องการศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน กำาหนดนโยบาย ขยาย ขอบเขตผูร้บัผดิชอบ 
ให้กว้างกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสอด
รับกับสภาพสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ (นันทนา 
แสนจาลาห์, 2553: 1) ดังนั้น การศึกษาใน
สถานการณ์ปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมืออย่าง
เข้มแข็งจากครอบครัว ผู้ปกครอง โรงเรียน และ
ฝา่ยตา่งๆ ในสงัคม เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาศกัยภาพ
ของผู้เรียน

การจัดการศกึษาแบบมสีว่นรว่ม เปน็การ
ผสานงานระหว่างองค์กรกับกลุ่มบุคคล ในการ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ตามแผนทีก่ำาหนดร่วมกนัไว ้ภายใตแ้นวคิด 
ทุกคนมีบทบาทและมีเป้าหมายร่วมกัน และมี
อิสระในการทำางานร่วมกัน (กิจจา บานชื่น และ
กณิกนันต์ บานชื่น, 2559: 39) และเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
พัฒนา (นิคม หวายบุตร, 2550: 6) ทั้งนี้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ฉบับแก้ไขเพิ่ม 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม 2553 ได้กล่าวไว้ใน มาตรา 8 การจัดการ
ศึกษาให้ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษา และมาตรา 9 การจดัระบบ โครงสรา้ง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักการ ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
ศึกษา และในข้อ 6 การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน, 2556: 7) ดังนัน้จะเหน็ได้วา่ การจดัการ
ศึกษาของชาติให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และครอบครัว ร่วมระดมทรัพยากรต่างๆ 
มาใช้ในการจัดการศึกษา 

จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1 มีการดำาเนินงานในด้าน
ต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนให้โรงเรียนใน
สังกัดร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ ที่ผ่านมานั้นหากชุมชนใดก็ตามมี
กิจกรรมภายในชุมชน คณะครูและนักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเต็มตามศักยภาพ แต่เมื่อโรงเรียน
จัดกิจกรรมทางชุมชนและผู้ปกครองกลับไม่ให้
ความสำาคัญและความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งน่าจะ
เปน็การสบัสนในบทบาทก็ได้ ทัง้ในโอกาสทางการ
ศึกษา ด้านคุณภาพของผู้เรียน ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และด้านปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า ยังมีปัญหาที่
จะต้องดำาเนินการแก้ไขเร่งด่วนในหลายประการ 
เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมิน
ระดับชาติ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ยังต่ำากว่าค่าเฉลี่ย ระดับ ระดับประเทศ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนหนึ่งยังมีผล
การประเมินต่ำากว่าเกณฑ์ การอ่านออก เขียนได้ 
และคิดคำานวณเป็น โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มี
ครูไม่ครบช้ัน ทำาให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขาดประสิทธิภาพ โรงเรียนส่วนหนึ่งไม่ผ่านการ
รับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามจาก 
สมศ. การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล ยัง
ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักเรียนส่วน
หนึ่งมีการออกกลางคันและย้ายถิ่นฐานบ่อยตาม
ผูป้กครองทีต้่องไปประกอบอาชพีทีอ่ืน่ ซึง่นกัเรยีน
หลายคนต้องย้ายเข้าและออกจากโรงเรียนเดิม
หลายครั้ง (กลุ่มนโยบายและแผน สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ูเขต 1,  
2561: 11) ทำาให้มีผลต่อการพัฒนาด้านการ
เรียนโดยตรง อันเนื่องมาจากความไม่ต่อเนื่อง
ของการเรียน ปัญหานักเรียนส่วนหนึ่งมีการออก
กลางคันจัดว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด เพราะหาก
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ครอบครวัและผูป้กครองไมม่คีวามพรอ้ม ขาดการ
สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทางโรงเรียน
แล้ว จะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆ ไปด้วย เนื่องจาก 
ผู้ปกครองเปน็หัวใจหลกัในการสง่เสรมิพัฒนาการ
ของผูเ้รยีนทกุๆ ดา้นโดยตรง ดังนัน้เมือ่ครอบครวั
หรือสภาพแวดล้อมชุมชนที่ไม่เอื้อหรือไม่สะท้อน
ปัญหาร่วมกับโรงเรียนเพื่อแนวทางการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ทำาให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนขาด
ประสิทธิภาพ แต่แนวทางการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
คอืดงึคณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน ผูป้กครอง
และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการแก้ไข
ปญัหา รว่มกนัวางแผน รว่มกนัระดมทนุทรพัยากร
ที่จำาเป็นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นร่วมกัน

จากท่ีมาและความสำาคัญของปัญหาข้าง
ต้น ผู้วิจัยมีความเข้าใจถึงความสำาคัญของการ
จัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมระหว่างสถาน
ศึกษากับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา เพราะ 
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นสถาบันแรก ที่จะทำาหน้าที่
แทนสถาบันอื่น ทั้งในด้านวิชาการ การดำารงชีวิต 
และบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ปกครอง
ของนักเรียนจึงถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนและสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่าง
เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกำาหนดจุดมุ่งหมาย ร่วมปฏิบัติ 
กำากับตรวจสอบ วัดประเมินผลกับทางโรงเรียน 
พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ให้กับบุตรหลานทั้งที่บ้าน 
และที่โรงเรียนเป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ อันจะ
ทำาให้บุตรหลานประสบความสำาเร็จทางด้านการ
ศึกษา และบรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนประสบความสำาเร็จด้าน
หน้าที่การงาน สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะ
ศกึษาการมสีว่นรว่มของผูป้กครองนกัเรยีนในการ
จัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบวัลำาภเูขต 1 เพือ่เปน็แนวทางในการศกึษา
และพัฒนาการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภูเขต 1 จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภูเขต 1

สมมติฐานของการวิจัย
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 ที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ มีระดับส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 



Journal of Education, Mahasarakham University 163 Volume 15 Number 1 January-March 2021

มี 50 โรงเรียนจำานวนทั้งสิ้น 12,702 คน (ข้อมูล
จาก ฝ่ายแผนฯ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 ณ วันที่ 
1 มิถุนายน 2561) 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 
มี 50 โรงเรียนจำานวนทั้งสิ้น 375 คน โดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในง�นวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ แบบสอบถาม ในการ 
เก็ บรวบรวม ข้อมู ล  ซึ่ ง ค่ าอำ านาจจำ าแนก  
(Discrimination) ของแบบสอบถาม ที่ผ่านเกณฑ์ 
จำานวน 33 ขอ้ และได้ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.934 ซึง่หมายถงึ  
มีความเช่ือมั่นสูง ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกข้อคำาถามที่
ผ่านกระบวนการหาคุณภาพแล้ว ด้านละ 10 ข้อ  
รวมทั้งสิ้น 30 ข้อซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ให้ข้อมูล ใช้แบบชนิดเลือกตอบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 สอบถามการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ใช้แบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

ตอนที ่3 สอบถามขอ้เสนอแนะการมสีว่น
ร่วมของผู้ปกครอง 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ข้ันตอนในการดำาเนินการวิจัยและ 
เก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ออกหนังสือราชการขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลการวิจัย

1.2 ทำาการเก็บข้อมูลการวิจัย โดย 
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และขอความ
ร่วมมือผู้อำานวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแจก
แบบสอบถาม โดยได้แบบสอบถามที่เก็บข้อมูล
แล้วกลับมาวิเคราะห์ข้อมูล 375 ชุด

1.3 นำาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้ว  
มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

2. ระยะในการทำาวิจัย คือ ปีการศึกษา 
2562

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีข้ันตอน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. นำาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บ
ขอ้มลูทัง้หมดจำานวน 375 ชดุ มาตรวจสอบความ
สมบรูณข์องการตอบคำาถาม หลังจากนัน้ผูว้จิยัลง
รหัสตามเกณฑ์แต่ละข้อ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
ข้อมูล แบบชนิดเลือกตอบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ใช้การวิเคราะห์ ค่าความถี่ (frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

3. การวิเคราะห์แบบสอบถามการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์  
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F–test หากพบ
ความแตกตา่งจึงใชส้ถติวิธิขีอง Scheffe โดยแทนคา่ 
น้ำาหนักของคะแนนจากแบบสอบถาม ดังนี้
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 น้อยที่สุด หมายถึง 1 คะแนน

 น้อย  หมายถึง 2 คะแนน

 ปานกลาง หมายถึง 3 คะแนน 

 มาก  หมายถึง 4 คะแนน

 มากที่สุด หมายถึง 5 คะแนน

ผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์สำาหรับวัดระดับการ
มีส่วนร่วม โดยเอาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลว้นามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑต์ามแนวคดิ
ของ บญุชม ศรสีะอาด และบุญสง่ นิลแกว้ (2535: 
23-24) ดังนี้

 คา่เฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถงึ ระดับ
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด   

 คา่เฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ ระดับ
การมีส่วนร่วมน้อย 

 คา่เฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ ระดับ
การมีส่วนร่วมปานกลาง   

 คา่เฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถงึ ระดบั
การมีส่วนร่วมมาก

 คา่เฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถงึ ระดบั
การมีส่วนร่วมมากที่สุด

4. การวิเคราะห์คำาถามข้อเสนอแนะการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการ
ศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้ราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

1 . วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามการมสีว่นรว่มของผูป้กครองนกัเรยีน
ในการจดัการศกึษา ดงัรายละเอยีดตามตารางที ่1

ต�ร�งที่ 1 จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน (คน) ร้อยละ

1. เพศ 198 52.8

  1.1 ชาย 177 47.2

  1.2 หญิง

รวม 375 100

2. อายุ

  2.1 ต่ำากว่า 30 ปี 58 15.5

  2.2 31 - 40 ปี 82 21.9

  2.3 41 - 50 ปี 94 25.1

  2.4 51 - 60 ปี 104 27.7

  2.5 61 ปี ขึ้นไป 37 9.9

รวม 375 100.0

3. ระดับการศึกษา 
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จากตารางที่ 1. พบว่า ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามเพศ เป็นเพศชาย 
จำานวน 198 คน (ร้อยละ 52.8) และเพศหญิง 
จำานวน 177 คน (ร้อยละ 47.2) จำาแนกตามอายุ
ส่วนมาก อายุระหว่าง 51-60 ปี จำานวน 104 คน 
(ร้อยละ 27.7) รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี 
(ร้อยละ 25.1) จำาแนกตามระดับการศึกษาส่วน
มาก ประถมศึกษา จำานวน 157 คน (ร้อยละ 
41.9) รองลงมามัธยมศึกษา 38.7 จำาแนกตาม

อาชพีสว่นมาก รบัจา้ง/ธรุกจิสว่นตวั จำานวน 184 
คน (รอ้ยละ 49.1) รองลงมาเกษตรกร จำานวน 99 
คน (ร้อยละ 26.4) 

2. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วน
ร่วม โดยภาพรวม ดังรายละเอียดตารางที่ 2

ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน (คน) ร้อยละ

  3.1 ประถมศึกษา 157 41.9

  3.2 มัธยมศึกษา 145 38.7

  3.3 อนุปริญญา 33 8.8

  3.4 ปริญญา/สูงกว่าปริญญา 40 10.7

รวม 375 100.0

4. อาชีพผู้ปกครอง

  4.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 26 6.9

  4.2 รับจ้าง/ธุรกิจส่วนตัว 184 49.1

  4.3 เกษตรกร 99 26.4

  4.4 อื่นๆ 66 17.6

รวม 375 100.0

ต�ร�งที่ 1 จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ต�ร�งที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโดยรวม

ด้�นที่ ก�รมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในก�รจัดก�รศึกษ� S.D. ระดับก�รมีส่วนร่วม

1 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียน 3.64 .77 มาก

2 ด้านการอบรมสั่งสอน 3.51 .82 มาก

3 ด้านการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน 3.39 .87 ปานกลาง

รวม 3.51 .78 ม�ก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.51) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียน อยู่ใน

ระดับมาก ( =3.64) รองลงมาคือ ด้านการอบรม
สั่งสอน อยู่ในระดับมาก ( =3.64) ตามลำาดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วน
รว่มดา้นการสง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันานกัเรียน 
ดังรายละเอียดตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียน

ข้อที่ ด้�นก�รส่งเสริมสนับสนุนและพัฒน�นักเรียน S.D. ระดับก�รมีส่วนร่วม

1 ท่านเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการในโครงการต่างๆ 4.05 .9 มาก

2 ท่านมีส่วนร่วมในสนับสนุนงบประมาณ เงินทุน 3.98 .94 มาก

3 ท่านช่วยจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 3.76 1.03 มาก

4 ท่านร่วมประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆ 3.7 1.05 มาก

5 ท่านเข้าร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการ
บริหารงานของโรงเรียน

3.67 .97 มาก

6 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนการปฏิบัติงาน 3.65 .99 มาก

7 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 3.61 .97 มาก

8 ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะครู

3.38 1 ปานกลาง

9 ท่านร่วมกับคณะครู รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 3.33 1.01 ปานกลาง

10 ท่านมีส่วนระดมวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็น 3.27 1.07 ปานกลาง

รวม 3.64 .77 มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนานักเรียนโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( =3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการใน
โครงการต่างๆ อยู่ในระดับมาก ( =4.05) รองลง

มาคือ ท่านมสีว่นรว่มในสนบัสนนุงบประมาณ เงนิ
ทุน อยู่ในระดับมาก ( =3.98) ตามลำาดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วน
ร่วมด้านการอบรมสั่งสอนดังรายละเอียดตาราง
ที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 ด้านการอบรมสั่งสอน

ข้อที่ ด้านการอบรมสั่งสอน S.D. ระดับการมีส่วนร่วม

11 ท่านอบรมนักเรียน ให้รู้จักความอดทน ความมีวินัย 3.9 .88 มาก

12 ท่านได้รับข่าวสารและมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 3.85 .97 มาก

13 ท่านอบรมนักเรียน ให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำาใจ 3.72 .98 มาก

14 ท่านได้มาพบครูประจำาชั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.71 .04 มาก

15 ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนที่ไม่พึง
ประสงค์ร่วมกับครูและโรงเรียน

3.63 1.05 มาก

16 ท่านส่งเสริมให้นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่น 3.61 1 มาก

17 ท่านส่งเสริมให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว 3.53 1.07 มาก

18 ท่านส่งเสริมทักษะที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน 3.08 1.21 ปานกลาง

19 ท่านอบรมนักเรียน รักษาสาธารณประโยชน์ 3.06 1.19 ปานกลาง

20 ท่านดูแลแนะนำาการบ้านของนักเรียน 3 1.23 ปานกลาง

รวม 3.51 .82 ม�ก

จากตารางท่ี 4 พบว่า ด้านการอบรม
สั่งสอนโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่าน
อบรมนักเรียน ให้รู้จักความอดทน ความมีวินัย 
อยู่ในระดับมาก ( =3.9) รองลงมาคือ ท่านได้รับ

ข่าวสารและมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล อยู่ใน
ระดับมาก ( =3.85) ตามลำาดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วน
ร่วม ด้านการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ
นักเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5

ต�ร�งที่ 5 ด้านการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน

ข้อที่ ด้�นก�รติดต่อสัมพันธ์ระหว่�งผู้ปกครองกับนักเรียน S.D. ระดับก�รมีส่วนร่วม

21 ท่านมีความเต็มใจและยินดีเป็นวิทยากรพิเศษ 4.1 .94 มาก

22 ท่านอาสาสมัครช่วยเหลือโรงเรียนเมื่อมีโอกาส 3.72 .91 มาก

23 ท่านมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารเรื่องวิชาการ 3.4 1.1 ปานกลาง

24 ท่านมีส่วนร่วมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 3.28 1.09 ปานกลาง

25 ท่านได้ขอดูข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน 3.23 1.16 ปานกลาง

26 ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในด้านต่างๆ 3.22 1.13 ปานกลาง

27 ท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง 3.18 1.06 ปานกลาง

28 ท่านให้ความร่วมมือพานักเรียนไปทัศนศึกษา 3.16 1.11 ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านการติดต่อ
สมัพนัธร์ะหว่างผู้ปกครองกบันกัเรยีน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.39) เมือ่พิจารณาเปน็รายขอ้ ขอ้ที่
มค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื ท่านมคีวามเต็มใจและยินดีเป็น
วทิยากรพเิศษ อยูใ่นระดับมาก ( =4.1) รองลงมา
คอื ทา่นอาสาสมคัรช่วยเหลอืโรงเรยีนเมือ่มโีอกาส 
อยู่ในระดับมาก ( =3.72) ตามลำาดับ

3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 
จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง จำาแนกตาม เพศ ดังราย
ละเอียดตามตารางที่ 6

29 ท่านยอมรับและรับฟังข้อคิดเห็นของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนใน
ความปกครองของท่าน

3.12 1.04 ปานกลาง

30 ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กร
ภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม 

3.04 1.21 ปานกลาง

รวม 3.39 .87 ป�นกล�ง

ต�ร�งที่ 5 ด้านการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน (ต่อ)

ต�ร�งที่ 6 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม จำาแนกตามเพศ

เพศ จำ�นวน S.D. df. t Sig

ชาย 198 3.51 .77
373 -.075 .94

หญิง 177 3.52 .8

 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการ
ศึกษาจำาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมจำาแนกตามอายุ ดังรายละเอียดตาม 
ตารางที่ 7

ต�ร�งที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม จำาแนกตามอายุ

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df. MS F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 17.77 4 4.44

7.67 .08ภายในกลุ่ม 214.19 370 .57

รวม 231.97 374

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการ
ศึกษาจำาแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมจำาแนกตามระดับการศึกษา ดังราย
ละเอียดตามตารางที่ 8
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ต�ร�งที่ 8 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมจำาแนกตามระดับการศึกษา

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df. MS F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 1.37 3 .45

.73 .52ภายในกลุ่ม 230.59 371 .62

รวม 231.97 374

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการ
ศึกษาจำาแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วม จำาแนกตาม อาชีพ ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 9

ต�ร�งที่ 9 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม จำาแนกตามอาชีพ

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df. MS F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 3.43 3 1.14

1.85 .13ภายในกลุ่ม 228.54 371 .61

รวม 231.97 374

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
มีสว่นรว่มของผู้ปกครองผูป้กครองนกัเรยีนในการ
จัดการศึกษาจำาแนกตามอาชีพ ไม่แตกต่างกัน

4. วิเคราะห์เน้ือหาข้อเสนอแนะการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการ

ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย
แล้วในส่วนที่ 3 คือข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ซึ่งผล
การวิจัยได้ดังตารางที่ 10

ต�ร�งที่ 10 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะ คว�มถี่ (คน) 

1) โรงเรียนควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลาย 21

2) โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายประสานงานกับชุมชนหลายช่องทาง 12

3) โรงเรียนและชุมชนควรมีองค์กรหรือสมาคมในการประสานงานกัน 10

4) โรงเรียนควรนำาทรัพยากรนอกสถานศึกษาเข้าไปจัดการเรียนการสอน 5

5) โรงเรียนควรมีกิจกรรมสรุปผลการดำาเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษา 5

6) โรงเรียนควรร่วมกับชุมชนในการนำาเสนอข่าวสารกิจกรรมสู่ภายนอก 4

7 โรงเรียนควรกำาหนดบทบาทให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 2

รวม 59 (คน) 
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จากตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา  
พบวา่สว่นมาก ผู้ปกครองเสนอแนะโรงเรยีนควรมี
กิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลาย (21 คน) 
รองลงมา โรงเรยีนควรสรา้งเครอืข่ายประสานงาน
กับชมุชนหลายช่องทาง (12 คน) และโรงเรยีนและ
ชมุชนควรมอีงคก์รหรอืสมาคมในการประสานงาน
กัน (10 คน) ตามลำาดับ

อภิปรายผล
การวิ จัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภูเขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู
เขต 1 มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่าน 
จนนำาไปสู่การออกแบบและพัฒนาแผนงาน จน
นำาไปสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์ให้ชุมชนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานดีย่ิงขึ้น เมื่อจำาแนกเป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่มี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียนอยู่ใน
ระดับมาก อาจจะมีผลมาจากผู้ปกครองได้เห็น
ความสำาคัญของการจัดการศึกษาของบุตรหลาน
ที่อยู่ภายใต้การปกครอง แต่ปัญหาและอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวยังพบว่า นักเรียน
ส่วนหนึ่งมีการออกกลางคัน (กลุ่มนโยบายและ
แผน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภูเขต1, 2561: 1-10) อาจจะมี

ผลมาจากผู้ปกครองบางส่วนมีการเคลื่อนย้าย
ที่อยู่อาศัยบ่อย และผู้ปกครองบางส่วนยังขาด
ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและบทบาทตนเอง
ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภชัย จันทร์งาม  
(2557: 98) ซึ่งได้ทำาวิจัยเรื่องอการศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในด้าน 
การจัดการศึกษา กรณี: โรงเรียนเทศบาล 4 
(พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) ในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า โดยรวมผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในด้านการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก และผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับกิจกรรมด้าน
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
โดยมีกิจกรรมการเชิญผู้ปกครองและประชาชนใน
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองนักเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความสำาคัญมากที่สุด ในขณะที่กิจกรรม
การจัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าเป็นกิจกรรมที่ 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญ 
น้อยที่สุด 

2. ผลการเปรยีบระดบัการมสีว่นรว่มของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 
1 จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ พบว่าไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้มีบริบท สังคม 
และวัฒนธรรมที่มีความใกล้เคียงกัน ย่อมส่งผล
ต่อแนวทาง กระบวนการ และลักษณะวิธีการของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่คล้ายกันไป
ด้วย ถึงแม้จะมีความแตกต่างตามกลุ่ม เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา และอาชพี กต็าม อยา่งเชน่ การมี
สว่นรว่มในการอบรมสัง่สอนผู้เรยีน การมสีว่นรว่ม
ในการสอดส่องพฤติกรรมผู้เรียนร่วมกับโรงเรียน 
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะถึงแม้การมีส่วน
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ร่วมดังกล่าวจะไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครองในฐานะ
บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนจึงรู้จักสภาพ
ปัญหานำาไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องพฤติกรรมของ
ผู้เรียน แต่ในปัจจุบันผู้ปกครองหลายท่านได้ทิ้ง
บุตรหลานไปทำางานในพื้นที่ห่างไกลจึงอาจจะส่ง
ผลให้เปา้หมายของการจัดการศกึษาในโรงเรยีนไม่
บรรลวุตัถปุระสงค์ไปด้วย ซึง่สอดคลอ้งกบั นิชาภา  
อนักทัศน์ (2561: 80) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ 
ผลเปรยีบเทยีบการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการ
จัดการศกึษานกัเรยีนโรงเรยีนทา่ขอนยางพิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ของผูป้กครอง พบวา่ โดยรวมและรายด้านไมแ่ตก
ต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้
ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา พบว่าส่วน
มาก ผู้ปกครองเสนอแนะโรงเรียนควรมีกิจกรรม
รว่มกับชมุชนอยา่งหลากหลาย รองลงมา โรงเรยีน
ควรสร้างเครือข่ายประสานงานกับชุมชนหลาย
ช่องทาง และโรงเรียนและชุมชนควรมีองค์กรหรือ
สมาคมในการประสานงานกนัตามลำาดับ ขอ้เสนอ
แนะดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ปกครอง
มีความสามารถในการรับรับรู้ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแตก
ต่างกัน จึงมีความเข้าใจบทบาทและกิจกรรมของ
โรงเรียนแตกต่างกันไปด้วย ดังน้ันการพัฒนา
แนวทางการรบัรูข้า่วสารและการประชาสมัพันธ์จะ
เปน็แนวทางนำาไปสูก่ารเปดิโอกาสใหผู้ป้กครองซกั
ถามความเข้าใจเกี่ยวกับการการติดตามประเมิน
ผลและการนิเทศการศึกษา ด้านงบประมาณ 
ด้านวิชาการ หรือด้านอ่ืนๆ โรงเรียนจึงควรจัด
ให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน โดย

ให้ผู้ปกครองทราบการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นระยะๆ และควรจัดทำาระบบรายงาน
พฤติกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ให้คำาแนะนำาในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ควรมีการสร้างความร่วมมือและพัฒนาให้เป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น ในฐานะที่ผู้ปกครองคือส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีผลต่อความ
สำาเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความรับผิดชอบและสามารถปรับ
กระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียนมาใช้ในชีวิตประจำา
วนัไดเ้หมาะสม เปน็บคุลากรทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของท้องถิน่ จงึจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งสง่
เสริมศักยภาพของพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ 
ลักษณะโภคิน, อมรรัตน์ ปฏิญญาวิบูล และวิสันต์  
ลมไธสง (2559: 9) ไดท้ำาการวิจยัเรือ่ง การมสีว่น
รว่มของผูป้กครองนกัเรยีนในการจดัการศกึษาของ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครอง
ได้ให้ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ควรมี
การชี้แจงทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตร ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซัก
ถามความเข้าใจเก่ียวกับการการติดตามประเมิน
ผลและการนิเทศการศึกษา ด้านงบประมาณ 
ควรประชาสัมพันธ์ช้ีแจงเก่ียวกับการบริจาคเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณในการบริหารและการ
จัดการศึกษาควรประชุมช้ีแจงผู้ปกครองเก่ียวกับ
การใหค้ำาแนะนำาชว่ยเหลอืดา้นการบรหิารการเงนิ 
ด้านการบริหารงานบุคคลควรประชุมชี้แจงเกี่ยว
กับความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาครู ด้านการ
บรหิารท่ัวไป ควรประชมุชีแ้จงเพือ่ขอความรว่มมอื 
ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ ควรจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้ปกครองทราบการบริหาร
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จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระยะๆ ควรจัดทำา
ระบบรายงานพฤตกิรรมนักเรยีนเพ่ือใหผู้ป้กครอง
มีส่วนร่วมให้คำาแนะนำาในการจัดกิจกรรมพัฒนา 
นักเรียน

ข้อเสนอแนะ
การวิ จัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภูเขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ในการจดักจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ควรมีการกำาหนดบทบาทของผู้ปกครองให้ชัดเจน
ถึงแนวทางปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบ ควรมีการ
จัดอบรม ประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

1.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรยีนนัน้ควรพฒันาและออกแบบให้หลายหลาย
ช่องทาง เนื่องจากผู้ปกครองมีความสามารถและ
ทักษะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน

1.3 การดำาเนินงานในระดับนโยบาย 
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ควรจัดให้มีการ
สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีการศึกษา เพื่อใช้
เป็นกรอบในการวางแผนและกำาหนดนโยบายใน
ปีการศึกษาถัดไป

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้ปกครองอย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือใชก้ำาหนดบทบาท 
แนวทางการพัฒนา และการศึกษาในครั้งต่อไป

2.2 ควรสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึกทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

2.3 ควรมกีารศกึษารปูแบบในการพฒันา
หรือการติดตามผลการดำาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน นโยบาย และ
พัฒนาการมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต
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