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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง เมื่อ
จ�ำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่
ผู้ปกครองนักเรียน ของปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 201 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า เฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ ค่า (T-test) วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) โดยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’ Method)
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.99) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง
(X = 3.12) ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.26) ด้านกิจการนักเรียน (X = 3.14) อยู่ในระดับ
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ปานกลาง และ ด้านประกันคุณภาพ (X = 2.33) อยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของผู้ปกครองพบว่าภาพรวมของผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกต่าง
กัน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ด้านรายได้ต่างกันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้ปกครองแตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วม, การจัดการศึกษา, ผู้ปกครอง

Abstract
This research aims to study the level of parental involvement in education of
Dumromgsartwittaya School Ranong Province and compare their involvement in education
of Dumromgsartwittaya School Ranong Province according to sex, age, occupation,
education and income.
The research population were 201 student parents in academies year 2020 through
purposive sampling. Tools for data collection was a 5-scale questionnaire, with reliability
of 0.98. The statistic used for analysis were mean, standard deviation, T-test, F-test of
Schiff’s Method.
The research results showed that the overall parental participation was at low level
(X = 2.99) when considered each aspect, it was found that parental participation in academic
management was at medium level (X = 3.12), in budget at medium level (X = 3.26), in student
affairs also at medium level (X = 3.14) and in quality assurance at low level (X = 2.33).
As for the comparison of levels, it was found that the overall level of parental participation
with difference in sex, age, education and occupations was not different but for the income
difference, the parental participation levels were not the same.
Keywords: Participation, Educational Management, Parents
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บทน�ำ
การศึกษาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศ เป็นรากฐานของการพัฒนา
ก�ำลังคนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมนานา
อารยประเทศ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ผู้เรียนต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากโรงเรียน บ้านและสังคมควบคู่กันไป โรงเรียนต้องสื่อสาร
สร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การ
วางแผน การด�ำเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก�ำกับ ติดตามและประเมินผล
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน การมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียน ครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐและ เอกชน นับว่า
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีที่สุดแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งได้รับรู้ข้อดีและข้อบกพร่องร่วมกันเพื่อแก้ไขและพัฒนา
ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในระดับอื่นให้สูงยิ่งขึ้น (สุภัสจิรา วงษ์มาดิษฐ์, 2559 : 2-4) จึง
จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
หากผูป้ กครองเกิดความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของโรงเรียน โดยมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้เรียนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน
โรงเรียนด�ำรงศาสน์วทิ ยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูส่ ามัญ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ให้ความส�ำคัญแก่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู้ปกครองของนักเรียนมีบทบาทส�ำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน
ด้วยการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน เช่นกิจกรรมด้านการเรียนรูท้ บี่ า้ น ด้านการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครอง ด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดงานประจ�ำปี กิจกรรมด้านการอาสาสมัครของผูป้ กครอง และอืน่ ๆ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนจึงมีความส�ำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยายังคงใช้แนวทางการมีส่วนร่วมแบบเดิมๆ คือผู้ปกครอง
เข้าร่วมประชุม ร่วมพัฒนากายภาพของโรงเรียนหรือการร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมตามที่โรงเรียน
ด�ำเนินการ โดยผูป้ กครองให้ความส�ำคัญและมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพียงบางด้าน
เท่านัน้ การวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ ต้องการทราบถึงการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้ กครองของนักเรียน
โรงเรียนด�ำรงศาสน์ว่าเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาของผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนด�ำรงศาสน์วทิ ยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง สังกัดส�ำนักงาน
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สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ใน 4 ด้านประกอบด้วย
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกิจการนักเรียนและด้านประกันคุณภาพ เพื่อน�ำผลจากการศึกษา
วิจยั ในครัง้ นีไ้ ปปรับใช้และพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองต่อไป

วัตถุประสงค์ของวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด�ำรงศาสน์
วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด�ำรง
ศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง จ�ำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และราย
ได้ของผู้ปกครอง

สมมุติฐานการวิจัย
ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกัน
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบถึงระดับการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด�ำรงศาสน์
วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง สามารถน�ำไปพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง
2. ท�ำให้ทราบถึงผลเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง จ�ำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ของผูป้ กครอง โดยน�ำไปสือ่ สารสร้างความเข้าใจกับผูป้ กครอง ชุมชน และสังคมท้องถิน่ เพือ่ ให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
3. ท�ำให้ทราบถึงปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกิจการนักเรียนและด้านประกันคุณภาพ ของโรงเรียน
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ด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2563
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ได้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ
จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 437 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตาราง Krejcie & Morgan (1970, p. 608) ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random
sampling) โดยใช้ ระดับชั้นเป็นเกณฑ์แบ่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 201 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้
2. ตัวแปรตามได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกิจการนักเรียน และ ด้านประกันคุณภาพ

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท�ำวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)
(พัฒนามาจาก ธม บุญธรรม, 2552 : 105 -111) มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการซึ่งประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้น�้ำหนักคะแนน
ตามแนวทางการสร้างเครื่องมือของ Likert (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2542 : 93) เพื่อ
การมีส่วนร่วม ข้อค�ำถามของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ด้านงานวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านกิจการนักเรียนและด้านการประกันคุณภาพ

วิธีสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและการบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านกิจการนักเรียนและด้านการประกันคุณภาพ
2. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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3. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา จากนัน้ น�ำผลการตรวจสอบมาค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามศัพท์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด โดย
ใช้สูตรของ Povinelli & Hambleton (1997 : 49-60 อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553 :
269) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 จ�ำนวน 33 ข้อ จากที่ออกแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 40 ข้อ
4. น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�ำเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. น�ำแบบสอบถามที่ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มผู้ปกครอง
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.98
6. น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงและจัดท�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือแนะน�ำตัวจากวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถึง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ขอความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แจกแบบสอบถาม
ถึงผูป้ กครองโดยฝากไปกับนักเรียนในชัน้ เรียนและส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กบั ผูป้ กครองในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นก�ำหนดวันรวบรวมแบบสอบถามคืนภายใน 3 สัปดาห์
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด�ำเนินการวิเคราะห์
สรุปผล ตามขั้นตอนของการวิจัย แบบสอบถามได้รับคืนทั้งสิ้น 186 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของ
กลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ โดยด�ำเนินการดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ท�ำการวิเคราะห์โดยวิธีหาค่าความถี่และร้อยละ
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครองโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
แปลผล 5 ระดับ
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สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ
1.1 หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC)
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
2.2 ศึกษาระดับและอันดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้ กครอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test) โดยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’ Method)

ผลการวิจัย
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีอายุใน
ช่วงอายุ 30 – 40 ปี จ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน
75 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.3 อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบอาชีพเกษตรกร จ�ำนวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท จ�ำนวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.6
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
โดยสรุปภาพรวม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด�ำรงศาสน์
วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง อยู่ในระดับน้อย (X = 2.99, SD = 0.69) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการมีส่วนของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 4 ด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ
ด้านกิจการนักเรียน
ด้านการประกันคุณภาพ
ภาพรวม

3.12
3.26
3.14
2.33
2.99

SD
.80
.87
.75
.88
0.69

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย

อันดับ
3
1
2
4
-

จากตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา
เรียงตามอันดับจากค่าเฉลีย่ สูงสุดพบว่า อันดับ 1 การมีสว่ นร่วมด้านงบประมาณ รองลงมา ด้านกิจการ
นักเรียน ด้านวิชาการและด้านการประกันคุณภาพ ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ในประเด็นสนับสนุน
ช่วยเหลือ การจัดงานประจ�ำปีเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.52, SD = 1.01) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นการระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37, SD =
1.10) การมีส่วนร่วมบริจาคทุนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนขาดแคลน อยู่ในระดับปานกลาง
(X = 3.35, SD = 1.09) การมีส่วนร่วมประชุมเสนอแนะการใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.34, SD = 1.04) การมีส่วนร่วมสนับสนุน ผลักดัน ให้ชุมชนบริจาค
วัสดุอุปกรณ์ การศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.27, SD = 1.06) มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพือ่ สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (X = 3.17, SD = 0.93) การมีสว่ นร่วมจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์เพือ่ สนับสนุนความพร้อม
ในการปฏิบัติงานด้าน ต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.16, SD = 0.98) การมีส่วน
ร่วมก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน ตามโครงการที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในงบประมาณ
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.98, SD = 0.912) ตามล�ำดับ
ด้านกิจการนักเรียน พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาด้านกิจการนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นค่าเฉลีย่ สูงสุดในประเด็นการมีสว่ นร่วมให้การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน, กิจกรรมวันส�ำคัญ ต่าง ๆ รวมทัง้ กิจกรรมในโอกาสพิเศษ
อื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.32, SD = 0.89) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมการประชุมเพื่อ
ส่งเสริมสู่ความส�ำเร็จทางการศึกษาแก่นักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.24, SD = 0.89)
การมีสว่ นร่วมก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบความประพฤติของนักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
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อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.22, SD = 1.01) การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือ บ้าน ชุมชน
เครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.19,
SD = 0.87) การมีส่วนร่วมวางแผนสนับสนุนและดูแลนักเรียนในงานวินัย และปกครองนักเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.15, SD = 0.87) มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์งานกิจการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.08, SD = 0.86) การมีส่วนร่วมประสานความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพือ่ สนับสนุนงานกิจการนักเรียน อยูใ่ นระดับปานกลาง
(X = 3.03, SD = 0.95) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของโรงเรียนตาม
ความถนัดและองค์ความรู้ของผู้ปกครอง อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.03, SD = 0.94) การมี
ส่วนร่วมเสนอแนะเพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนแก่นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.02, SD = 0.92) ตามล�ำดับ
ด้านวิชาการ พบว่า การมีส่วนร่วมติดตามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนของ
นักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.26, SD = 0.91) รองลงมามา คือการมีส่วนร่วมสนับสนุน
และช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่น อยู่ในระดับปานกลาง
(X = 3.16, SD = 0.98) การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างและจัดท�ำหลักสูตรของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับชุมชน อยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 3.11, SD = 0.98) การมีสว่ นร่วมวางแผน
งานวิชาการและแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.11, SD = 0.87)
การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ
อยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 3.10, SD = 1.00) การมีสว่ นร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน เช่น
มุมวิชาการและให้ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.10, SD = 0.90) การมีส่วนร่วมเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก (X = 3.10, SD = 0.898) การมี
ส่วนร่วมจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ขาดแคลนของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.07,
SD = 0.95) การมีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับโรงเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.09, SD = 0.95) ตามล�ำดับ
ด้านการประกันคุณภาพ พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาด้านการประกัน
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยสูงสุด ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิธีการ
ด�ำเนินงานที่ครอบคลุมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย (X = 2.46,
SD = 0.94) การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุตรหลานในชุมชนเข้ามาเรียนใน
โรงเรียน อยู่ในระดับน้อย (X = 2.41, SD = 1.11) การมีส่วนร่วมเสนอแนะวางแผนการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูใ่ นระดับน้อย (X = 2.39, SD = 0.97) การมีสว่ นร่วมก�ำกับ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา อยู่ในระดับน้อย (X = 2.37,
62

◆ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา ◆

สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

SD = 0.99) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาโรงเรียน อยูใ่ นระดับน้อย (X = 2.28, SD = 0.98) การมีสว่ นร่วม สนับสนุน ในการจัดระบบ
การบริหารและสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผนงานและสารสนเทศของโรงเรียน
อยู่ในระดับน้อย (X = 2.24, SD = 1.03) การมีส่วนร่วมอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาตาม
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับน้อย (X = 2.23, SD = 1.07)

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 สถานภาพทางเพศต่างกันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า เพศต่างกันผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมด้าน
วิชาการแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (t =2.171 p = .031) โดยเพศชายมีส่วนร่วมด้านวิชาการ
มากกว่าเพศหญิง ด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (t =1.516 p = .0131)
ด้านกิจการนักเรียนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (t =1.492 p = .137) และด้านประกัน
คุณภาพแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 (t =2.304 p = .022) โดยเพศชายมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ศึกษาของผูป้ กครองด้านประกันคุณภาพมากกว่าเพศหญิง และ เพศต่างกันจะมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ศึกษาของผู้ปกครองโดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (t =2.223 p = .027) โดยเพศชาย
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองในภาพรวมมากกว่าเพศหญิง
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองแตกต่าง
กัน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) โดยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’ Method)
พบว่า อายุต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ .05 (p = .399) ด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .197) ด้าน
กิจการนักเรียนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .219) ด้านประกันคุณภาพไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .114) และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .248)
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) โดยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’
Method) พบว่า การศึกษาแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองด้านวิชาการไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .112) ด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
(p = .139) ด้านกิจการนักเรียนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .01 (p = .008) ด้านประกันคุณภาพ
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .175) และระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของผู้ปกครองโดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .01 (p = .021)
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ก�ำพวน ธนีนาฏ ณ สุนทร อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ มนูญ โต๊ะอาจ ◆

สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองแตกต่าง
กัน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้ปกครองจ�ำแนกตามอาชีพ (F-test) โดยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’ Method) พบว่า อาชีพ
ต่างกันผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .076) อาชีพ
ต่างกันจะมีสว่ นร่วมในด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .089) อาชีพต่างกัน
จะมีส่วนร่วมด้านกิจการนักเรียนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .071) อาชีพต่างกันจะมี
ส่วนร่วมด้านประกันคุณภาพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .01 (p = .028) และอาชีพต่างกันจะมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองโดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .060)
สมมติฐานที่ 5 รายได้ต่างกันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกัน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) โดยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’ Method) พบว่า
รายได้ตา่ งกันจะมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้ กครองด้านวิชาการแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
.05 (p = .035) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต�่ำกว่า 10,000 บาทมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ผูป้ กครองด้านวิชาการน้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้
10,001-15,000 บาท และกลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้มากกว่า 20,000 บาท ตามล�ำดับ ด้านงบประมาณ
ต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .000) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต�่ำกว่า 10,000 บาทมีส่วนร่วม
ด้านงบประมาณน้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้มากกว่า
20,000 บาท และกลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ 10,001-15,000 บาท ตามล�ำดับ ด้านกิจการนักเรียนไม่แตก
ต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .084) และด้านประกันคุณภาพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ
.01 (p = .058) และรายได้แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองโดยรวม
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (p = .020) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต�่ำกว่า 10,000 บาท
มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้ กครองโดยรวมน้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ 15,001-20,000
บาท, กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 20,000
บาท ตามล�ำดับ

อภิปรายผล
ผลการศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาอยูใ่ นระดับน้อย อาจเนือ่ ง
มาจากในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้กิจกรรมการประสานงาน
ต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนถูกระงับเพื่อเป็นการระวังป้องกันการติดต่อของโรค อีกทั้งอาจเนื่องมาจาก
ผู้ปกครองไม่ทราบบทบาทหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
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พ.ศ. 2553 ที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้ผู้ปกครอง ขาดความรู้และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ พะนากร มีภูค�ำ (2554) ที่ศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด�ำรงวิทย์ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองนักเรียน
ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาผลเป็นรายด้าน เรียงตามอันดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองพบว่า อันดับ 1 การมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ
รองลงมา ด้านกิจการนักเรียน ด้านวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพ ตามล�ำดับ
ด้านงบประมาณ พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้ความร่วมมือมากที่สุด ถึงแม้ค่าเฉลี่ย
จะอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่มคี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาด้าน
อืน่ ๆ อาจเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผูป้ กครองในชุมชนทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู่ จึงได้รบั
การสนับสนุนและความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีสว่ นร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือการจัดงานประจ�ำ
ปีเพือ่ หางบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สอดคล้อง
กับค�ำสอนในคัมภีร์อัลกุรอาน ซูเราะห์ที่ 42 อัชชูรอ อายะห์ 38 ความว่า “และบรรดาผู้ตอบรับต่อ
พระเจ้าของพวกเขาและด�ำรงละหมาด และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา
และเขาบริจาคสิ่งที่เราได้ให้ เครื่องปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา” และสอดคล้องกับ Pauline (2003,
Abstract อ้างถึงใน นงนุช โสภี, 2554 : 54) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในนโยบายและ
การด�ำเนินงานของโรงเรียนในมาลาวี พบว่า ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา ถึงแม้ไม่ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การทีผ่ ปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ด้านงบประมาณมากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนเป็นกรรมการสถานศึกษา จึงมี
การติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการ ต่าง ๆ ของโรงเรียน การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านอื่นๆ ด้วย
ด้านกิจการนักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ให้การส่งเสริมกิจกรรม ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน, กิจกรรมวันส�ำคัญ
ต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมในโอกาสพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ผู้ปกครองบางส่วนเป็นกรรมการ
สถานศึกษา เวลาที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
หรือวัฒนธรรมของศาสนา มักได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับ Barnes
(1995, pp.3152 - A อ้างถึงใน พิมพรรณ ประสานพันธ์, 2557: 65) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนของผู้ปกครองนักเรียนพบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนด้วยและมีความประสงค์ทจี่ ะมีสทิ ธิม์ เี สียงเกีย่ วกับการเรียนการสอนของลูกๆ ของตน ชีใ้ ห้วา่
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◆ หัสบุญเหลาะ

ก�ำพวน ธนีนาฏ ณ สุนทร อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ มนูญ โต๊ะอาจ ◆

บิดามารดาเห็นคุณค่าของการศึกษาและเห็นว่าโรงเรียนจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงความคาดหวังด้านการ
ศึกษาและวัฒนธรรมของผู้ปกครองด้วย
ด้านวิชาการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับด้านงบประมาณ และ
ด้านกิจการนักเรียน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้านวิชาการด้วยการมีส่วนร่วมติดตาม
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับจันทรา รุ่งฟ้า (2550) ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการโดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง อีกทัง้ สอดคล้องกับสมนึก พลอยประดับ (2553) ทีศ่ กึ ษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี ด้านวิชาการ
พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ กนัรญาณี ศรีสรุ กั ษ์ (2559) ทีศ่ กึ ษาการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้การมี
ส่วนร่วมด้านกิจการนักเรียนและด้านวิชาการนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในงานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานอืน่ ๆ
และให้ความช่วยเหลือเพือ่ แก้ปญ
ั หานักเรียน โดยการให้ความร่วมมือในการประชุมผูป้ กครองนักเรียน
ทัง้ นีผ้ ลการวิจยั รายด้านสอดคล้องกับดนยา ภูร่ ะหงษ์ (2555) ทีศ่ กึ ษาและเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิวงศ์ อุปถัมภ์ 2)
จ�ำแนกตามระดับชั้นเรียนของนักเรียนในความอุปการะของผู้ปกครอง เพศ วุฒิการศึกษาและอาชีพ
ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้ กครองนักเรียนรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการประกันคุณภาพ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองด้านประกัน
คุณภาพน้อยที่สุดอาจแตกต่างจากกาญจนา เอียดสุย (2560) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ด้านการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองยังไม่เข้าใจถึงความส�ำคัญของการประกัน
คุณภาพว่าผู้ปกครองควรจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านไหนอย่างไรบ้าง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจว่าการประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนที่ด�ำเนินการหรือบริหารจัดการให้โรงเรียนมี
คุณภาพ ผู้ปกครองเสนอแนะด้านประกันคุณภาพผู้เรียน ว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้
บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย วารสาร โรงเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ
ติดตามการท�ำกิจกรรม ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม�่ำเสมอ และอาจเป็นเพราะว่า
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◆ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา ◆

สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

ความไม่ยอมปลดปล่อยความคิดให้หลุดจากกรอบความคิดเดิมของผูป้ กครองทีข่ วางกัน้ ความคิดของ
ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่ให้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นทางออกหนึ่งส�ำหรับการสร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนมุสลิมส�ำหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีผ่ ปู้ กครองควรเข้ามามีสว่ นร่วมให้มากขึน้    ดังนัน้ การทีผ่ ปู้ กครอง
จ�ำนวนมากที่ส่งลูกหลานเข้าสู่สถาบันการศึกษาประเภทเดียวกับโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา เพื่อหวัง
ให้ลูกหลานมุสลิมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ผู้ปกครองจึงต้องท�ำความเข้าใจค�ำว่าคุณภาพตามหลักการ
ของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการประกันคุณภาพให้มากขึ้น
ในความเข้าใจของสังคมมุสลิม ค�ำว่า “คุณภาพ” มิได้หมายถึงบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง  มิได้หมายถึงการมีงานท�ำที่มั่นคงและมิได้หมายถึงเพียงแค่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกนี้
เพียงเท่านั้นแต่หมายถึงการมีชีวิตที่ดีทั้งในโลกดุนยานี้(โลกปัจจุบัน)และโลกอาคีเราะฮฺ(โลกหลังค
วามตาย) สอดคล้องกับบทขอพรที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะกล่าวอยู่เสมอในความหมายภาษาไทย
ที่ว่า “โอ้! พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานชีวิตที่ดีในโลกดุนยา(โลกปัจจุบัน)
นี้แก่เรา  และขอพระองค์ทรงประทานชีวิตในโลกอาคีเราะฮฺ(โลกหลังความตาย) ที่ดีแก่เราด้วย
เทอญ  และขอให้พระองค์ให้ความคุ้มครองแก่เราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเทอญ”
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า
ด้านเพศ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพ เพศชาย
มีสว่ นร่วมมากกว่าเพศหญิงทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ของดนยา ภูร่ ะหงษ์ (2555)
ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้าน
หนองคล้า (จงจินต์ รุจิวงศ์ อุปถัมภ์ 2) จ�ำแนกตามระดับชั้นเรียนของนักเรียนในความอุปการะของผู้
ปกครอง และแตกต่างจากงานวิจัยของ พิมพรรณ ประสานพันธ์ (2557) ศึกษาและเปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผูป้ กครองนักเรียนจ�ำแนกตามเพศทีพ่ บว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยาเป็นโรงเรียนที่นักเรียนร้อยละ 100 นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งตามหลักการของศาสนาอิสลามจะก�ำหนดให้เพศชายเป็นหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่
สมาชิกในครอบครัว
ด้านอายุและด้านระดับการศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งระดับอายุผู้ปกครอง เป็น 4 ช่วงอายุ ซึ่ง
พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่อายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปีซึ่งอยู่ในวัยท�ำงาน และระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่คือมัธยมศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะผู้ปกครองอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันชุมชนเดียวกันโดยมีโรงเรียนตั้ง
อยู่ในชุมชน นับถือศาสนาเดียวอาจมองเห็นสภาพการเรียนการสอนของนักเรียนเหมือนกัน แม้โดย
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาผู้ปกครองไม่สูงมาก แต่อาจเป็นเพราะผู้ปกครองต่างเห็นความส�ำคัญของ
การศึกษาและต้องการให้นกั เรียนมีระดับการศึกษาทีด่ กี ว่าตนเอง จึงท�ำให้มสี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับสมนึก พลอยประดับ (2553) ศึกษาความพึง
พอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วทิ ยา จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตาม
วุฒิการศึกษาและอาชีพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ด้านอาชีพ จากผลการวิจัยพบว่าระดับอาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 สอดคล้องกับสมนึก พลอยประดับ (2553) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี
พบว่า เมือ่ จ�ำแนกอาชีพของผูป้ กครองโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และสอดคล้อง
กับ ดนยา ภู่ระหงษ์ (2555) ที่ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิวงศ์ อุปถัมภ์ 2) จ�ำแนกตามอาชีพ ผลการวิจัย
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัว ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงรายได้ต่อเดือนของครอบครัวไว้ 4 ช่วง
พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วง 15,001 - 20,000 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยและค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ ในปัจจุบนั อีกทัง้ อยูใ่ นช่วงของสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 ผู้ปกครองบางคนประกอบอาชีพรับจ้างรายวันท�ำให้ขาดรายได้ ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายก็
ประสบปัญหาในการค้าขาย ท�ำให้ผู้ปกครองขาดรายได้หรือมีรายได้ไม่แน่นอน รวมถึงผู้ปกครองบาง
คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้จึงอยู่กับราคาผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับ
สภาพลม ฟ้า อากาศ ท�ำให้รายได้ของผู้ปกครองคงที่ และผู้ปกครองบางส่วน ประกอบอาชีพส่วนตัว
จากผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองที่จำ� แนกตามระดับรายได้ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกต่างจากจันทรา รุ่งฟ้า (2550) ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานวิชาการของผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างจากสมนึก พลอยประดับ (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วทิ ยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างจาก ดนยา ภูร่ ะหงษ์ (2555)
ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้าน
หนองคล้า (จงจินต์ รุจิวงศ์ อุปถัมภ์ 2) จ�ำแนกตามระดับชั้นเรียนของนักเรียนในความอุปการะของ
ผู้ปกครอง และแตกต่างจากพิมพรรณ ประสานพันธ์ (2557) ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สังกัดส�ำนักงานเขต
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สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

พื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ซึง่ พบว่าด้านรายได้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้ กครอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านประกันคุณภาพ อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ดังนั้นโรงเรียนควรให้องค์ความรู้ถึงความส�ำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองให้มากขึ้น เพื่อผู้ปกครองควรจะได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านแผนงาน
และสารสนเทศของโรงเรียน ทั้งนี้การมีสารสนเทศที่ดีทำ� ให้การประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองดีขึ้น
2. ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานของโรงเรียน
การติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา เช่นเสนอแนะ การก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบการบริหารและสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมก�ำหนดตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับโรงเรียนการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะ
ด้านการประกันคุณภาพให้มากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่การน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตต่อไป

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคาดหวังด้านการประกันคุณภาพของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง
3. ควรศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองหรือชุมชนครูต่อครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนด�ำรงศาสน์วิทยา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง
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