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 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่  
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : 
กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตภาษีเจริญและ
เขตบางกอกใหญ่ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ( Multistage Random Sampling) โดยใช้
วิธีจับฉลากเลือกแผนก เลือกห้อง และเลือกหมายเลขประจ าตัวนักเรียน ตามอัตราส่วนจ านวน
ประชากร 1:36 ของแต่ละโรงเรียน โดยมีตัวอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test  F-test  และสหสัมพันธ์ Pearson 
  สรุปผลการศึกษา พบว่า 
  1  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา -
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง มีรายได้ 5,001-10,000 บาท มี
ระยะเวลาอยู่ในท้องถิ่น 1-10 ปี  
  2  ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การร่วมกิจกรรม การร่วมระดมทรัพยากร การร่วมประเมินผล การร่วมวางแผน อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 3   ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ความเชื่อถือ 



 (4) 

ในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง  และความรู้ความเข้าใจในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 4  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษา ได้แก่ อายุ ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ความเช่ือถือในโรงเรียน ความ

คาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร และปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้   

ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น 

 ข้อเสนอแนะ 

 1  โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองโดยเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของทางชุมชนท่ีผู้ปกครองอาศัยอยู่ ช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนสามารถ

ท าได้ เช่น อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีของโรงเรียนส าหรับเล่นกีฬา เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครอง 

 2  โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความน่าเช่ือถือโดยรักษาช่ือเสียงของ

โรงเรียนทางด้านมาตรฐานการรักษาระดับการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความเช่ือถือใน

มาตรฐานการรักษาระดับการให้คะแนนของโรงเรียน 

 3  โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรช่วยกันสร้างความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อ

โรงเรียนว่าจะได้รับประโยชน์จากเข้ามามีส่วนร่วมให้ประสบผลส าเร็จจริงคือสามารถน ามาปฏิบัติ

ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกหลานได้ผลประโยชน์จากการท่ีเขาสละเวลาเข้ามามี

ส่วนร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม ร่วมระดมทรัพยากร ร่วมประเมินผล 

 4  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรียน

โดยแจกเอกสารให้ผู้ปกครองได้ศึกษาเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาง

การศึกษาของโรงเรียน 
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 The purpose of the study was two fold : (1) to find out the level of parents’ participation  
in the administration of vocational schools in Pasicharoen and Bangkokyai districts, and (2) to  
identify the factors affecting their participation in vocational school administration. 
  The subjects of the study were parents of students studying in vocational schools in  
Pasicharoen and Bangkokyai districts. They were selected by multi-stage random sampling. First,  
the students’ branch of study were selected by fish bowl draw. Then the students’ clases were  
selected. Next, the students’ I.D. were randomly selected. The proportion of the selected student  
from each school was 1:36 Finally, the parents of 400 students were selected as the sample.  
These parents were distibuted a questionnaire to collect the data. Frequency, percentage, and t-test  
and F-test to test the hypotheses. 
  The result were briefly stated below. 
  1  Most of the parents in The study were female and were 41-50 years of age. They held  
an Associate of Arts degree, a Bachelor’ degree or higher. Most were self-employed or were  
engaged in gernal employment and earned a monthly income of 5,001-10,000 baht. They lived in  
the local area for 1-10 years. 
  2   Overall, the parents participated in vocational school administration at a moderate 
level. They participated at a moderate level in attending vocational school activities, mobilizing 
resources, evaluating and planning. 



 

 

(6) 

  3  Overall, the relationship of the school personnel was found to be at a moderate level.  

That is, trust in school was at a high level, and expectation of benefits to be gained and  

knowledge and understanding of administration and management were both at a moderate level. 

 4  The factors significantly related to the parents’ participation in vocational school 

administration were age, relationship with the school personnel, faith in the vocational school, 

expectation about Benefits to be gained, and knowledge and understanding about administration. 

In contrust, sex, education, occupation, income and number of residential years in the local area 

were all found to have no relationship with the level of participation in vocational school 

administration. 

  Recommendations  

  1  The vocational schools and their personnel should build a good relationship with the 

parents by attending activities held by The communities where the parents lived. They should 

give assistance to the parents as much as they can for instance, they should let the parents use the 

school playground to play sports in order to create intimacy between the vocational  school and 

the parents. 

  2  The vocational school and their personnel should create faith in the schools by 

maintaining their good image, expecially in academic excellence, so that the parents will have 

faith in the schools’ acadamic standards. 

 3  The vocational schools and their personnel should try to meet the parents’ expectations 

from participating in school administration, i.e, benefits to their children, as a result of their 

sacrificing time for vocational school planning, joining school activites, mobilizing resurces, and 

evaluating the school performance. 

  4  The parents should be informed of the vocational school policy and planning by 

distibuting related documents for them to make have some basic knowledge about the school 

policy and plans before attending any educational activities. 

 















บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

การศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญ การจัดการศึกษามี

เป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามกระแสโลกาภิวัตน์ รัฐบาลจึงต้องสร้างกฎหมายเพ่ือให้เป็น

กรอบในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้ประโยชน์แก่เยาวชนมากท่ีสุด มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาซึ่งการมีส่วนร่วมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้าน

การศึกษา  ตลอดจนสร้างความสมดุลในระบบการศึกษา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 จัดระบบงานราชการและงานของ

รัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 ให้มีการสนับสนุนให้มีพ้ืนท่ีสาธารณะทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา 

หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเร่ืองเก่ียวข้องกับการจัดการประเทศ และการ

ก าหนดนโยบายสาธารณะ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) มาตรา 8 ให้สังคม

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 

การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 24  

จัดการเรียน รู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา 
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ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล

ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน

งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน

สังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542-2559) มี

แนวนโยบายเพ่ือด าเนินการในด้านสถานศึกษา สนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน พระภิกษุ นักบวช ผู้น าทางศาสนา และผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี

ความสุข  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555) ต้องให้ประชาชนเป็น

ศูนย์กลางในการท างาน โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยพัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ 

และวิธีท างาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น 

วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน ส ารวจความต้อง

การของประชาชนในโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน และเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการออกแบบและให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันท า

ให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดีย่ิงข้ึน  

การศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในกระบวนการบริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองมีความส าคัญ ในการมีส่วนร่วมท่ีจะพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและการพัฒนา 

ความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม และประเทศ ให้การศึกษาท่ีดีกับ

เยาวชนอย่างครบถ้วนพอเหมาะกันในทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองจึงจะมีคุณภาพขณะเดียวกัน

หากผู้ปกครองมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมมือช่วยเหลือก็จะท าให้คนในปกครองได้

เรียนรู้ในส่ิงท่ีผู้ปกครองต้องการในการด าเนินชีวิตประจ าวันไปด้วยการบริหารงานของโรงเรียนจะ

ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยความสัมพันธ์กันพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันชุมชนต้องอาศัย

โรงเรียนในการบริหารการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนขณะเดียวกันโรงเรียนก็ต้องพ่ึงพาอาศัยและ

ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเช่นเดียวกันการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบการศึกษาสนอง

ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ



 3 

เข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท้ังในรูปของบุคคล คณะบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน องค์กรในท้องถิ่น องค์การบริหารธุรกิจ และหน่วยงานอ่ืนในชุมชน 

ส่วนการด าเนินงานให้กระท าในรูปการจัดต้ังเป็นคณะกรรมการโดยเลือกตัวแทนแต่ละฝ่ายมา

รับผิดชอบร่วมกัน ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียนให้ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามขอบข่ายภาระงานของโรงเรียน โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรม

การสอน ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร การจัดหาแห่งการเรียนรู้ จัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ การจัดปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารสถานท่ีให้มี ความพร้อมในการด าเนินงาน 

ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

บริหารโรงเรียนเป็นนโยบายส าคัญของรัฐในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเปดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา การก าหนดนโยบาย วางแผนงาน ตามกระบวนการ การร่วมปฏิบัติตาม

แผนทางการศึกษา ร่วมรับจัดสรรผลประโยชน์ทางการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น 

เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของตน และท่ีส าคัญ

ท่ีสุดของการกระจายอ านาจทางการบริหาร ตามกระบวนการมีส่วนร่วมก็คือ การช่วยเหลือท้ัง

อุดหนุนช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริหาร ร่วมออกแรง ความคิด ความรู้ ความสามารถตลอดจน

ร่วมบริจาคทรัพย์สินสนับสนุนกับทางโรงเรียน ร่วมคิด คือ ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการ

วางโครงการ วิธีการ ด าเนินงาน การติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษาในการบริหารโรงเรียนใน

ด้านต่าง ๆ  ร่วมตัดสินใจ คือ เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมในการตัดสินใจเลือก

กิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดกับบุตรหลาน การร่วมติดตามประเมินผล

การจัดการบริหารโรงเรียนเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาและความสามารถในการแก้ปัญหาของชุมชนและ

บริหารระบบการศึกษาภายในโรงเรียนเพ่ือเรียนรู้ ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ซึ่งระบบ การศึกษาย่อม

ต้องการให้ประชาชนทุกภาคทุกส่วนมามีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้ปกครองซึ่งมีความใกล้ชิดกับบุตร

หลานมากที่สุด 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผลิตก าลังคนใน

ด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครเป็น

แหล่งที่รวมความหนาแน่นของประชากรจังหวัดต่าง ๆ มากมาย ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความหลากหลายทางด้านความคิด 

การประพฤติปฏิบัติท่ีแตกต่างกันออกไปตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละ

ท้องถ่ินซึ่งแสดงออกมาทางการมีส่วนร่วมย่อมมีความแตกต่างกันซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจน ามาศึกษา

เป็นอย่างยิ่ง 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญถ้า

ผู้ปกครองให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนท่ี

จบการศึกษาได้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในทุก ๆ ด้านต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณี 

ศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ 

2  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 

: กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.3.1  ด้านเน้ือหา 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียน โดยศึกษา 4 มิติคือ การร่วมวางแผน การร่วมกิจกรรม การร่วมระดมทรัพยากร การร่วม

ประเมินผล  และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

โดยศึกษาดังน้ี คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์

กับบุคลากรในโรงเรียน ความเช่ือถือในโรงเรียน ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ ความรู้ความ

เข้าใจในการบริหาร 

 

 1.3.2  ด้านพ้ืนท่ี 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเลือกพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้โรงเรียนอาชีวศึกษา เขตภาษีเจริญและเขต

บางกอกใหญ่ 

 

1.3.3  ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างท้ังชายและหญิงท่ีเป็นผู้ปกครองของ

นักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ 
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  1.3.4  ด้านเวลา  การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

คร้ังน้ีรวบรวมเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2552 – กรกฎาคม 2554 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ 

2  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ 



บทที่ 2  
 

   แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา 

เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ มีผู้รู้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า และแสดงความคิดเห็นไว้พอสมควร 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษ ฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ก าหนดตัวแปร  กรอบแนวความคิด และแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ดังนี ้

1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2  แนวคิดเกี่ยวกับบริหารแบบมีส่วนร่วม 
3  แนวคิดเกี่ยวกับอาชีวศึกษา 
4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
  

2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
มีนักวิชาหลายท่านให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้หลายความหมาย ดังนี้   
ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527ก: 6-7) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง  

กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งใน
รูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลายเร่ืองร่วมกันในเร่ืองต่อไปนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้คือ 
 1  ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวม
ตลอดจนความต้องการของชุมชน  
  2  ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน 
หรือเพื่อสร้างสรรสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน  
  3  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไข  
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ปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชน 

  4  ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  5  ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  

  6  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ

ตนเองและของหน่วยงาน 

  7  ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี

วางไว้  

  8  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมท่ีได้

ท าไว้ท้ังโดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์ ( 2545: 9) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง  

กระบวนการท่ีทุกฝ่ายสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟัง ร่วมคิดและเสนอแนะ ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ และในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็น

การแสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่มในสังคม 

อรทัย  ก๊กผล (2546: 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง กระบวนการซ่ึง

ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือ

แสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกัน 

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการน้ีต้ังแต่เร่ิมจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

ทุกฝ่าย 

มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 2546: หลังปก) ให้

ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง กระบวนการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียว ข้องในการ

ตัดสินของรัฐ 

สนธยา  สมปาง (2545: 37) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การท าให้

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญของสังคม 

โดยประชาชนมีความสามัคคี ร่วมมือในการท างานเร่ืองส าคัญตลอดจนไม่มีการผูกขาดท้ังโดย

ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 14) ให้ความหมาย

ของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง ประชาชนทุกคนจากทุกภาคส่วนของประเทศได้รับจัดสรรทรัพยากร  

ธรรมชาติและผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ต้ังแต่การก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และการด าเนินโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อ 
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ให้เกิดประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตต่อมวลมนุษย์ในสังคมโลก 

ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528: 5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การท่ีประชาชน

เข้ามาเก่ียวข้องโดยการใช้ความพยายาม หรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตน ในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การ

พัฒนาของชุมชน 

ปกรณ์  ปรียากร (2530: 65-66) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง  การท่ี

ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข และร่วมผลประโยชน์ ซ่ึงกระท าได้ 4 

ลักษณะดังน้ี คือ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่า อะไรคือความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานของชุมชน 

เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสนองความต้องการความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้มี

บทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้า และบริหารให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน และเป็นผู้ได้รับความพึง

พอใจและเกิดแรงจูงใจท่ีจะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้แก่ชุมชน  

นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2527: 183) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเก่ียวข้อง

ทางด้านจิตใจและอารมณ์ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม 

(group situation) ซึ่งผลของการเก่ียวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (contribution) 

บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ัน กับทั้งท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

นิคม  หวายบุตร (2550: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้

ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมชักน าสนับสนุน

กระตุ้นให้ประชาชนมีบทบาทในการริเร่ิมคิด สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและร่วมก าหนดแนว

ทางการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ รวมท้ังร่วมอุดหนุนช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริหารตลอดจน

มีอ านาจในการตัดสินใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมของตนเองภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน

การจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคม อันจะน าไปสู่

การพ่ึงพาตนเองในท้ายท่ีสุด 

สรุปว่าความหมายของการมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีบุคคล  กลุ่มคน  ชุมชน  องค์กรภาครัฐ 

และภาคเอกชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันคิด  ร่วมเสนอ  ร่วมวางแผน  ร่วมก าหนดนโยบาย  ร่วม

ปฏิบัติการ โครงการ นโยบายต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกับตัวประชาชนท้ังโดยตรงและทางอ้อม โดยใช้

ทุนทางทรัพยากรท่ีประชาชนแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน เช่น จากความคิด เงิน ส่ิงของ หรืออ่ืน ๆ ท่ี

สามารถกระท าเพ่ือให้มีผลต่อโครงการหรือนโยบายน้ันประสบความส าเร็จเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 

 2.1.2  รูปแบบ บทบาท  องค์ประกอบ ลักษณะ ข้ันตอนของการมีส่วนร่วมและการมีส่วน               

ร่วมของผู้ปกครอง  

กรรณิกา  ชมดี  (2524 : 13) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 รูปแบบคือ 
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   1  การมีส่วนร่วมในการประชุม (Attendance at Meeting) 

  2  การมีส่วนร่วมในการออกเงิน  (Financial Contribution)   

  3  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on Committees)  

  4  การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า (Position  of  Leadership)   

  5  การมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ (Interviewer)    

  6  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน (Solicitor)     

  7  การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค (Customer)     

  8  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเร่ิมหรือผู้เร่ิมการ (Entrepreneur’s)   

  9  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน (Employers)    

  10  การมีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ (Material  Contribution) 

 นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์  (2527: 188) รูปแบบของการมีส่วนร่วมน้ัน อาจจ าแนกได้ 3 ประการ

ดังน้ี            

  1  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง โดยผ่านองค์การจัดต้ังประชาชน เช่น การ

รวมกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ  

  2  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน เช่น 

กรรมการของกลุ่ม หรือชุมชนกรรมการกลุ่มเล้ียงไหม กรรมการหมู่บ้าน   

  3  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ โดยผ่านองค์กรท่ีไม่ใช้ผู้แทน

ของประชาชน เช่น สถาบันหรือหน่วยงานท่ีเชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

เม่ือไรก็ได้ทุกเวลา 

 เจิมศักด์ิ  ป่ินทอง (252 7: 10) ได้อธิบายรูปแบบที่ประชาชนควรเข้าไปมีส่วนร่วมไว้เป็น 4 

ข้ันตอนคือ 

  1  การมีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

  2  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม    

  3  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน    

  4  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน 

 Cohen and Uphoff  (1980: 10-17 อ้างถึงใน บุญสม  เศรษฐโอฬารกิจ, 2550: 6)ได้ท าการ

วิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ  

1  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-making) ซึ่งประกอบไปด้วย 3  

ข้ันตอน คือ ริเร่ิมตัดสินใจด าเนินการตัดสินใจ  และตัดสินใจปฏิบัติการ 

  2  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุน

ด้านทรัพยากรการบริหาร  และการประสานขอความร่วมมือทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม  
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หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

  4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เก่ียวกับการควบคุมและการ

ตรวจสอบ การด าเนินกิจกรรมท้ังหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

 ปธาน  สุวรรณมงคล (2527: 83)  กล่าวว่า  ชุมชนควรมีบทบาทส าคัญใน 4 ลักษณะได้แก่ 

  1  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ 

  2  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 

  3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน์  

  4  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล 

 อนุสรณ์  สุวรรณสทิศกร (2529: 25) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมว่ามีข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 

  1  ร่วมคิด คือ ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ วิธีการ ด าเนิน 

งาน การติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษา เพ่ือให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

  2  ร่วมตัดสินใจ คือ เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมในการตัดสินใจ

เลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด 

  3  ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือ เข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ร่วม

ออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 

  4  ร่วมติดตามประเมินผลโครงการ คือเม่ือโครงการเสร็จส้ินแล้วได้มีส่วนร่วมใน

การตรวจตราดูแล รักษา และประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

 United  Nations (1981: 8 อ้างถึงใน กิติ  จุ่งดิลก, 2549: 15) ได้สรุปรูปแบบและระดับของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาว่ามี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

  1  การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) ซึ่งเป็นการร่วมโดยการอาสา 

สมัคร หรือการรวมตัวกันข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท าท่ีมิได้รับความช่วย 

เหลือ จากภายนอก 

 2  การมีส่วนร่วมแบบถูกชักจูง (Induced) เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความ

เห็นชอบ หรือการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 3  การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Coercive) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนิน 

นโยบายของรัฐบาลภายใต้การจัดการของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง 

 ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528: 5) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบดังน้ี 

  1  มีประชาชนเข้าเก่ียวข้องในกิจกรรมการพัฒนา 

  2  ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ความ 

สามารถ แรงงานหรือทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินทุน วัสดุ ในการกิจกรรม 

Morrison (1988: 418-419 อ้างถึงใน ถาวร  พวงมณี, 2547: 36-37) ลักษณะการมีส่วนร่วม 
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ของผู้ปกครองมี 3 ส่วนคือ 

  1  เน้นการงาน เป็นการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือช่วย

กิจกรรมทางโรงเรียน เช่น เป็นครูสอนพิเศษ เป็นผู้ช่วยครู  

  2  เน้นกระบวนการหรือวิธีด าเนินการ วิธีน้ีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ท่ีมีความส าคัญในกระบวนการทางการศึกษา เช่นการวางแผนหลักสูตร การคัดเลือกแบบเรียน เป็น

สมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียน 

  3  เน้นการพัฒนา เป็นการช่วยให้ผู้ปกครองมีทักษะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัวและเด็ก 

 ฉอ้าน  วุฑฒิกรรมรักษา (2526: 16) ได้จ าแนกการเข้ามามีส่วนร่วมไว้ 5 ข้ันตอน คือ 

  1  ข้ันก าหนดความต้องการ 

  2  ข้ันวางแผนด าเนินการ 

  3  ข้ันตัดสินใจ 

  4  ข้ันด าเนินการ 

  5  ข้ันติดตามผล 

 

 2.1.3  ระดับการมีส่วนร่วม 

 มัย  สุขเอ่ียม (2535: 25) กล่าวว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องในการวางแผนพัฒนา

การศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

 Compbell และ Ramseyer (2534: 17 อ้างถึงใน น้ าทิพย์  เสือสารัตน์, 2546: 13) กล่าวว่าการ

มีส่วนร่วมในโรงเรียนสามารถจัดระดับได้ดังน้ี 

 1  ระดับไม่มีส่วนร่วมเลย คือการท่ีโรงเรียนและชุมชนไม่มีการเก่ียวข้องสัมพันธ์

กันเลยต่างฝ่ายอยู่โรงเรียน ไม่ให้โอกาสแก่ประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วม ประชาชนก็ไม่สนใจ ไม่รับรู้ 

ไม่ร่วมกิจกรรมโรงเรียน 

 2  ระดับที่มีส่วนร่วมน้อย คือ การท่ีโรงเรียนติดต่อกับประชาชนในชุมชนเป็นบาง  

คร้ังลักษณะของการมีส่วนร่วมเป็นการรับฟังสิ่งซึ่งโรงเรียนได้แจ้งให้ทราบ 

 3  ระดับที่มีส่วนร่วมปานกลาง คือการท่ีประชาชนได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ จาก 

โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึนและมีค าถามจากประชาชนมาสู่โรงเรียนมาบ้างเป็นคร้ังคราว แต่ส่วนใหญ่เป็น 

การรับฟังจากโรงเรียนฝ่ายเดียว 

 4  ระดับการมีส่วนร่วมมาก คือ การท่ีโรงเรียนและชุมชนเร่ิมมีความเก่ียวข้องซึ่ง

กันและกันมากขึ้น เป็นการติดต่อท้ังสองฝ่าย มีการคิดหาเหตุผล แก้ไขปัญหาร่วมกัน โรงเรียนรับ

ฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
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 5  ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ การท่ีโรงเรียนและชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของ

กันและกัน การคิดหาเหตุผล การติดสินใจ การแก้ไขปัญหาร่วมกันท้ังสองฝ่ายระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน 

 

              2.1.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

 ชูชาติ  พ่วงสมจิตต์ (2540: 80) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน

จ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มปัจจัยได้แก่ 

 1  กลุ่มปัจจัยเก่ียวกับโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะของโรงเรียน คุณลักษณะของ

บุคลากรในโรงเรียน และวิธีด าเนินงานของโรงเรียน 

 2  กลุ่มปัจจัยเก่ียวกับชุมชน ได้แก่ ลักษณะและองค์ประกอบของชุมชน และคุณ 

ลักษณะของบุคคลในชุมชน        

 3  กลุ่มปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

ชีวภาพ 

 นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2527: 183) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมดังน้ี 

  1  ความศรัทธาท่ีมีผลต่อความเช่ือถือบุคคล และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท าให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงแขก การบ าเพ็ญประโยชน์ การสร้างโบสถ์วิหาร                  

  2  ความเกรงใจท่ีมีต่อบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศต าแหน่ง ท าให้

ประชาชนเกิดความเกรงใจท่ีจะมีส่วนร่วมด้วยท้ัง ๆ ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็ม

เป่ียมที่จะกระท า เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอแรง ผู้น้อยก็ช่วยแรง 

  3  อ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับ

ให้มีส่วนร่วมในการกระท าการต่าง ๆ บีบบังคับให้ท างานเย่ียงทาส 

 ชัยอนันต์  สมุทวณิช (2527: 31) กล่าวว่าลักษณะความแตกต่างของการมีส่วนร่วมจะมีมาก 

ข้ึนหรือน้อยลงข้ึนอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 4 ประการคือ 

  1  ลักษณะทางนิเวศวิทยาของชุมชน และการเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลงไปของ

ชุมชนในส่วนท่ีเก่ียวกับนิเวศวิทยา       

  2  นโยบายของรัฐ 

  3  ความสามารถในการใช้ทรัพยากรของชุมชนรวมท้ังเทคโนโลยี 

  4  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ก กับ ข 

 Bernard (1958:  147-157 อ้างถึงใน จิรวัฒน์  อารักษ์รัฐ, 2544: 34-35) ได้กล่าวถึงปัจจัยทาง 

วัฒนธรรมของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่ลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ  
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โดยสรุปคือ  

 1  อายุ 

 2  เพศ 

 3  สถานภาพทางสังคม 

 4  อาชีพ 

 5  การศึกษา        

 6  ถิ่นท่ีอยู่อาศัย 

 7  ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น 

 8  ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การอาศัยอยู่ในเมืองหรือชานเมือง จ านวนสมาชิกในครอบครัว

และลักษณะครอบครัว ค่านิยม และทัศนคติ 

 William  Reeder (1974 อ้างถึงใน ประยงค์ แสนสุข, 2549: 13-14) ได้สรุปปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมี

ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 11 ประการดังน้ี 

 1  การปฏิบัติตนให้คล้อยตามความเช่ือพ้ืนฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคลดู

เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเช่ือพ้ืนฐานของตนเอง 

 2  มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณค่าของตนเอง 

 3  เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริม ปกป้อง และรักษาเป้าหมาย

ของตนเอง 

 4  ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางคร้ังมี

รากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 

 5  ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่า 

จะต้องประพฤติในสถานการณ์เช่นน้ัน ท้ังยังชอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อ่ืน 

ด้วย 

 6  การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตัวเองควร

กระท าเช่นน้ัน 

 7  การบีบบังคับ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตัวเองควร

กระท าเช่นน้ัน 

 8  นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีนิสัยชอบกระท า

เม่ืออยู่ในสถานการณ์น้ัน ๆ 

 9  โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของ 

สังคม โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้างของสังคม 
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เอ้ืออ านวยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าเช่นน้ันเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้มา 

 10  ความสามารถ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบาง 

อย่างท่ีคนเห็นว่าสามารถท าให้สิ่งท่ีต้องการให้เขาท าในสถานการณ์เช่นน้ัน 

 11  การสนับสนุน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่าง

ท่ีคนเห็นว่า สามารถท าให้สิ่งท่ีต้องการให้เขาท าในสถานการณ์เช่นน้ัน  

ประยงค์  แสนสุข (2549: 15) ได้สรุปปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมมี 3 ปัจจัยคือ ปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่วนปัจจัยที่สาม คือ ปัจจัยทางการสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร

ท้ังการส่ือสารมวลชนและสื่อบุคคล เป็นต้น 

 ไทยทัศน์  ธรรมเนียมต้น ( 2550: 33)ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ อาชีพ การมีต าแหน่งหรือการ

เป็นสมาชิกกลุ่มในสังคม รวมท้ังความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วม การสร้าง

กลไกของรัฐท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

   

2.1.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

 อ านาจ   อนันตชัย (2529: 126-130) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของการมีส่วนร่วม 5 ทฤษฎี ดังต่อ 

ไปน้ี 

 1  ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass  Persuation)  

 การเกลี้ยกล่อม  หมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียนเพ่ือมุ่งให้เกิดความเช่ือถือและ 

การกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งในการปฏิบัติงานในชุมชน  

โดยจะต้องอาศัยพฤติกรรม  สัญชาติญาณ  การศึกษาอบรม และความสัมพันธ์ของตนในชุมชนด้วย   

โดยผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องค านึงถึงความต้องการของตน  ในแง่ของความต้องการข้ันพ้ืนฐานและความ 

ต้องการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 2  ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของชนในชาติ (Nation Morale)  

 ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  สิ่งท่ีส าคัญประการหน่ึงของการพัฒนา คือ

การท่ีประชาชนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในชุมชนต้องมีขวัญก าลังใจท่ีดีด้วย  เช่นการเห็นแก่

ส่วนรวม  ไม่เอารัดเอาเปรียบคอยส ารวจการปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการแก้ไขและเป็นแนวทางใน

การตรวจสอบผู้ปฏิบัติ  การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แก่  การพ่ึงตนเอง  ความขยันหม่ันเพียร  

ความรับผิดชอบ  การประหยัด  การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย  ซึ่งค านิยามดังกล่าวจัด

ได้ว่าเป็นการระดมการสร้างขวัญและก าลังใจ  ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชนบท 
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ร่วมกันอันน าไปสู่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

 3  ทฤษฎีการสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท  ในทฤษฎีน้ีเห็นว่าการให้คนพอใจใน

เกียรติภูมิ การจงรักภักดี  ผูกพันกับคนในท้องถิ่น  จะส่งผลดีให้คนในชุมชนมีการรวมกลุ่ม  รู้จัก

การร่วมมือ  เสียสละก าลังทรัพย์  ก่อให้เกิดพลังรวมในรูปต่าง ๆ เช่น กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ 

(ทสปช.)  กลุ่มอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) 

 4  ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership)  

 ผู้น าชุมชนจัดได้ว่าเป็นผู้รู้จักให้ความสะดวกเป็นผู้ให้การสนับสนุน  เป็นผู้ร่วม

ช่วยเหลือท าให้คนในชุมชนรู้สึกคล้อยตามในการเข้าร่วมกิจกรรม  ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของ

การรวมกลุ่มคนจูงใจคนไปยังเป้าหมาย  หรือจุดประสงค์ประการใดประการหน่ึง  ลักษณะผู้น าใน

การเปล่ียนแปลงชุมชนไปสู่เป้าหมายท่ีดีข้ึนเรียกว่า  ผู้น าพลวัตรท่ีมีลักษณะประชาธิปไตย 

(Democratic) ท่ีมีลักษณะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ง่ายมีความรับผิดชอบ  รู้จัก

ประนีประนอมมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด ปรึกษาในการแก้ไข

ปัญหา  ท างาน  ติดตามผลงาน  ก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจผู้ท่ีเก่ียวข้องกับทุกฝ่าย  ผลการใช้

ทฤษฎี  การสร้างผู้น า  จะส่งผลให้มีการร่วมมือปฏิบัติอย่างมีขวัญก าลังใจ  งานมีคุณภาพ  มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ร่วมรับผิดชอบตลอดเวลา 

 5  ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบการบริหาร (Administrative System and Method) 

 เป็นการใช้วิธีการหลายระบบบริหารในสังคม  การกระจายอ านาจบริหารไปทุก

ระดับ  เพ่ือช่วยให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจ  และสามารถร่วมกันบริหารชุมชนด้วยตนเอง  ระบบ

บริหารจัดได้ว่าเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชนบททั้งสิ้นไม่โดยตรง  ก็โดยอ้อม  การกระจาย

ระบบบริหารจัดเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลที่จะท าให้ประชาชนจัดการกันเอง ส่งเสริมการท างาน  

เป็นการมีมนุษยสัมพันธ์ พัฒนาผู้ท างาน ลดอุปสรรคในความเข้าใจของงาน  ลดการสูญเสียวัสดุ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 สมยศ  นาวีการ (2545: 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมคือ กระบวน  

การของการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การบริหารแบบมีส่วน

ร่วมเน้นการมีส่วนเก่ียวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล การบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้ความคิด

สร้างสรรค์และความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารท่ีส าคัญ การบริหารแบบ
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มีส่วนร่วมอยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการอ านาจหน้าท่ีท่ีถือว่าผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าท่ี

การบริหารของพวกเขาให้เข้ากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกเขา ประการสุดท้ายการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมต้องการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจท่ี

ส าคัญขององค์การ ไม่ใช่เพียงแต่สัมผัสปัญหาหรือแสดงความห่วงใย เราจะพิจารณารายละเอียด

ของลักษณะเหล่าน้ีแต่ละอย่าง 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หมายถึง การจัดระบบการบริหารราชการ การจัดโครงสร้าง ทัศนคติในการบริหารราชการ และการ

ก าหนดแนวทางที่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มี

บทบาทในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินกิจกรรมของรัฐ ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม  

 สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีกระบวนการท่ีผู้บังคับบัญชา

ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประชาชนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ 

ในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคม 

 

2.3  กฎหมาย นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

  

2.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2550: 22-23) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

มาตรา 78 ได้บัญญัติว่ารัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

ดังต่อไปน้ี 

1  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ

ม่ันคงของประเทศอย่างย่ังยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ 

2  จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มี

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุน

ให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

3  กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ

ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ตลอดท้ังโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ  รวมท้ัง

พัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง 



 17 

เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน 

4  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

5  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้ 

บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

6  ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนิน 

งานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้

การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

7  จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมท้ังจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเป็น

อิสระ เพ่ือติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

8  ด าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่าง

เหมาะสม 

 

 2.3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549: 121) ให้มีการ 

สนับสนุน ให้มีพื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ใน

เร่ืองเก่ียวข้องกับการจัดการประเทศ และการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

 

 2.3.3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545)

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 3-17) มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังน้ี  

 1  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  

 2  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 3  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

 มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังน้ี  

   1  มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  

  2  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
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  3  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุก

ระดับและประเภทการศึกษา 

  4  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา 

และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  5  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  

  6  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม

อ่ืน 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ

ดังต่อไปน้ี  

1  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของ

ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  

3  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิด 

เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  

4  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วน 

สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

5  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน

และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัย

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังน้ี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ

เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

6  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับ

บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้

อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมี
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การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ

วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการ

สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มี ส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดัง 

กล่าวมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

  มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 

ท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัดการ 

ศึกษาดังน้ี  

1  ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัด 

เก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2  ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และ

ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม

และความจ าเป็น ท้ังน้ี ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม 

ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตาม

ความเหมาะสมและความจ าเป็น ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 2.3.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545ข: 3-4 ) กล่าวว่าสังคมทุกวันน้ีและใน

อนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ท่ีการเรียนรู้ ความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาจึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึกหลักการให้ทุกภาค

ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เก่ียวข้องกับ

ตนเองและชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความส าเร็จ ในการปฏิบัติเช่นน้ีจะท าให้เกิดพลัง

ชุมชนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง อันจะเป็นฐานรากท่ีม่ันคงในการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและ 

ย่ังยืนตลอดไป 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( 2545ก: 45) จัดแนวนโยบายเพ่ือด าเนิน การใน 

ด้านสถานศึกษา สนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน พระภิกษุ นักบวช 

ผู้น าทางศาสนา และผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์แก่

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

 

2.3.5   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546: 35) การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการ

ปกครองและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 มุ่งเน้นให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากข้ึน แต่ระบบราชการไทยยัง

ไม่ได้มีการปรับตัวอย่างจริงจังและคงติดยึดกับลักษณะความเป็นเจ้าขุนมูลนายและการท างานแบบ

ด้ังเดิม ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย 

(Democratization) มากข้ึน โดยการยอมรับและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ

ความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงาน และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน มาตรการดังน้ี 

 1  ก าหนดเง่ือนไขและแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานราชการได้ตระหนักถึง 

ภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม โดยเฉพาะการ 

ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ แนวทางการด าเนินงาน และการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและประชาชนท่ัวไป 

 2  วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการปรึกษาหารือกับ

ประชาชน การส ารวจความต้องการของประชาชนหรือการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนอย่างสม่ าเสมอเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในโครงการหรือการปฏิบัติราชการท่ีอาจมีผล 

กระทบ โดยตรงต่อประชาชน และควรมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่และ

เป็นหลักฐานต่อไป 

 3  ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชน (Citizen Advisory Board) 

โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อ าเภอ) เพ่ือให้ข้อคิดเก่ียวกับการพัฒนานโยบายของ

รัฐและระบบการบริหารงาน การให้บริการ การวางแผนงาน/โครงการ และการก าหนดตัวช้ีวัด 

ตลอดจนการวางระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ 

 4  ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาร่วมท างานกับ 

ข้าราชการ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับโครงการพัฒนางานให้บริการสาธารณะบางประเภท หรือ

งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 5  ให้ทุกส่วนราชการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต่อการแสดงภาระ 
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รับผิดชอบ ความโปร่งใส และเปิดเผยเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ลงในเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวได้โดยง่าย 

 6  ก าหนดให้ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในระบบราชการเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการบริหารท่ีดีของส่วนราชการ 

 

2.3.6  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  

 2.3.6.1  ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน โดยต้องรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนตอบสนองความต้องการและอ านวยประโยชน์ ลดข้ันตอนและภาระในการติดต่อ

ของประชาชน มีระบบการแก้ไขปัญหาและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนเป็นท่ีพึ่งของประชาชนในยามมีปัญหาและความเดือดร้อน 

 2.3.6.2  สร้างระบบธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลตนเองท่ีดีเพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสและความเช่ือม่ันศรัทธา เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ลดการใช้ดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจ รวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นผู้สร้างปัญหาหรือภาระแก่สังคมเสียเอง 

 2.3.6.3  ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ

ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมท้ังเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

 2.3.6.4  สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดย 

 1)  สร้างความรู้และความเข้าใจแก่เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาค

ประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพ่ือให้

ภาคประชาชน มีศักยภาพในการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากข้ึนจนถึงระดับของการเข้ามาเป็น 

หุ้น ส่วน และ    ร่วมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อ 

เน่ืองรวมท้ังกระตุ้นให้เกิดความรู้และความตระหนักในส านึกพลเมืองว่าจะต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วน 

กับภาครัฐรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น 

 2)  พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีท างาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัด 

ให้มีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน ส ารวจความต้องการของประชาชนในโครงการท่ีมีผล 

กระทบต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ข้อคิด

เห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันท าให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดีย่ิงข้ึน 

 3)  ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board) ในทุกระดับ 

และจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐรวม 

ถึงการริเร่ิมให้มีการวางแผนและจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Planning and  
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Budgeting) 

 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับอาชีวศึกษา 

 

 2.4.1  ความหมายของการบริหารโรงเรียน 

 วิจิตร  วรุฒยางกูร (2528: 106) ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียน คือ กิจกรรม    

ต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนเพ่ือให้เกิดการ 

พัฒนาด้านความรู้เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 พงศ์สถิตย์  สุราสา (2550: 7-8) ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียน คือ เป็นกิจกรรม

ทางการศึกษาท่ีจะต้องท าอย่างเป็นกระบวนการโดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้ น่ันหมายถึงการพัฒนาสมาชิกหรือรับบริการทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณภาพท่ีสังคม

ต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสามารถน าองค์กรให้อยู่รอด ผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลท่ีมี 

ความส าคัญท่ีจะควบคุมดูแล ให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

 สรุปความหมายของการบริหารโรงเรียนหมายถึง การร่วมกลุ่มของบุคคลต่าง ๆ เช่น 

ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ร่วมมือกันด าเนินงานทางด้านการศึกษาด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้

นักเรียนได้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ 

 

 2.4.2  วงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 

 พงศ์สถิตย์  สุราสา (2550: 24) กล่าวว่าวงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมว่ามี

ลักษณะที่ส าคัญคือ 

 1  เป็นกระบวนการก าหนดจุดหมายของโรงเรียน การก าหนดนโยบาย กาวางแผน 

งบประมาณการน าไปปฏิบัติและประเมินผลในเชิงบูรณาการท่ีแตกต่างจากกระบวนการท่ีใช้อยู่เดิม 

  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากคณะครู นักเรียน และชุมชนท่ีเหมาะสม มีการ

ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

  3  เน้นหน้าท่ีหลักของโรงเรียน คือ การเรียนการสอนและการบริหารแผนงานท่ี

สอดคล้องกับรูปแบบปกติของงานโรงเรียน  

  4  ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย เป็นข้อความท่ีแสดงถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการ

ปฏิบัติงานอย่างกว้าง ๆ เพ่ือบรรลุจุดหมายแนวทางน้ีอาจหน่ึงแนวทางหรือมากกว่า ใช้เป็นกรอบ

แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนซึ่งในการก าหนดกรอบนโยบายน้ี ผู้บริหารอาจแสดงบทบาท

หลายบทบาท เช่น นักริเร่ิมนโยบาย นักวิเคราะห์นโยบาย นักน านโยบายไปปฏิบัติ และ 

นักประเมินผลนโยบายเป็นต้น 
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   5  การก าหนดแผนงาน เป็นข้ันตอนแรกของการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ 

   

 2.4.3  ความหมายของอาชีวศึกษา 

 ธนวัฒน์  กณะบุตร (2545: 15) การศึกษาท่ีพัฒนาทักษะ และความสามารถให้ผู้เรียน

สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 

 ร าไพ  เหมะธุลินทร์ ( 2508: 11) ได้ให้ความหมายของอาชีวศึกษาหมายถึง การศึกษา

เก่ียวกับอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีท างาน สร้างความสนใจในอาชีพท่ีตนถนัด เป็นการเรียนรู้วิธี

ท างานในสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกันระหว่างประชาชนต่อประชาชน และระหว่างประชาชนกับ

สิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ชีวิตและช่วยให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข มีศีลธรรมอันดี 

 ภิญโญ  สาธร ( 2532: 331)ได้ให้ความหมายของอาชีวศึกษาหมายถึง การศึกษาวิชาท่ีจะ 

น าไปประกอบอาชีพทุกชนิดเพ่ือด ารงชีวิต โดยมีโรงเรียน หรือสถานศึกษา และครูเป็นผู้สอน มีรัฐ 

สนับสนุน และควบคุม ให้ตรงกับความต้องการ ของสังคม และตลาดแรงงาน เพ่ือมิให้เป็นการ 

ลงทุนให้การศึกษาโดยเปล่าประโยชน์เน่ืองจากใช้ไม่ได้ 

 ธีระยุทธ  สุวรรณจักร์ (2548: 7) ได้ให้ความหมายของอาชีวศึกษาหมายถึง การศึกษาเพ่ือ

เตรียมบุคลากรด้านฝีมือโดยใช้กระบวนการฝึกฝน หรือการฝึกอบรมท้ังในระบบโรงเรียน และนอก

ระบบโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถปฏิบัติงานเพ่ือประกอบสัมมา

อาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีหลักการจัดการอาชีวศึกษา  

 สรุปความหมายของอาชีวศึกษาหมายถึง การศึกษาท่ีมีทั้งในระบบและนอกระบบโดยเป็น

รูปแบบที่วางไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นวิชาชีพเฉพาะ โดยเลือกตามความรู้ความคิด ความสามารถ

ท่ีตนเองถนัด เป็นความรู้เฉพาะทางซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ เช่น ทางด้านอุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรมเป็นต้น 

 

 2.4.4  ประเภทของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 วัชรินทร์  ไชยนาเคนทร์ ( 2526: 9) ได้กล่าวว่าการศึกษาด้านอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 5  

ประเภทคือ ช่างอุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปหัตถกรรม และเกษตรกรรม ในแต่และ

ประเภทยังแบ่งออกเป็น สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน และฝึกฝนตามความ

สนใจและความถนัดของตนเช่น 

 ประเภทช่างอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น แผนกวิชา หรือสาขาต่าง ๆ เช่น ช่างก่อสร้าง ช่าง 

ยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือม และโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่าง 

อิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างเขียนแบบ-สถาปัตย์ ช่างโยธา ช่างส ารวจ ช่างเคร่ืองกล ช่างยนต์

เคร่ืองกลการเกษตร ช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ ช่างโยธา ช่างส ารวจ ช่างไม้ ช่างท่อประสาน  
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อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนัง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ช่างต่อเรือ ช่างกลเรือ ช่างหนัง 

 ประเภทคหกรรม แบ่งออกเป็นแผนกวิชา หรือสาขาต่าง ๆ เช่น คหกรรมศาสตร์ ท่ัวไป ผ้า  

และคร่ืองแต่งกาย อาหาร และโภชนาการ 

 ประเภทศิลปหัตถกรรม แบ่งออกเป็นแผนกวิชา หรือสาขาต่าง ๆ เช่น ศิลปหัตถกรรม ช่าง  

โลหะรูปพรรณ 

 ประเภทพาณิชยกรรม แบ่งออกเป็นแผนกวิชา หรือสาขาต่าง ๆ เช่น พาณิชยการ บัญชี 

เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร ธุรกิจการเงิน และการจัดการ 

 ประเภทเกษตรกรรม แบ่งออกเป็นแผนกวิชา หรือสาขาต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ช่างกล

การเกษตร ธุรกิจการเกษตร 

 ปัจจุบันสาขาวิชาต่าง ๆ มีการยุบ -ขยาย ยังเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังน้ีเพ่ือให้ทันกับ 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

2.4.5  ระดับการศึกษาสายอาชีวศึกษา 

 วัชรินทร์  ไชยนาเคนทร์ (2526: 10) ได้แบ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาออกเป็น 7 ระดับคือ

  1  ระดับวุฒิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือผลิตคนงานก่ึงฝีมือ 

และพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมอาจจะใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนคร่ึง หรือ 9-15 เดือน ผู้ท่ีจะ

ฝึกอบรมต้องมีพื้นฐานความรู้ ไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาท่ี 4 และก็มีบางหลักสูตร ผู้สมัครต้องมีพื้น

ฐานความรู้ ไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3) หลักสูตรน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพได้เอง 

  2  ระดับ ปวช.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี รับผู้ท่ีมีพื้น

ฐานความรู้อย่างต่ าช้ัน ม.3 ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับน้ี มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน

ระดับ ปวส.หรือท างาน 

  3  ระดับ ปวท.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิค เป็นหลักสูตรท่ีกรม

อาชีวศึกษา จัดข้ึนส าหรับผู้ท่ีส าเร็จช้ัน ม.ศ.5 หรือ ม.6 โดยเฉพาะใช้เวลาเรียน 2 ปี น้ีมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพในระดับช่างฝีมือได้ 

  4  ระดับ ปวช.1 ปี รับผู้ส าเร็จช้ัน ม.ศ.5 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีใช้

หลักสูตร โครงการมัธยมแบบประสม ใช้เวลาเรียน 1 ปีคร่ึง เม่ือส าเร็จแล้วสามารถท างาน หรือ

ศึกษาต่อในระดับ ปวส.ได้ หลักสูตรน้ีกรมอาชีวศึกษา ได้จัดท าข้ึนในวิทยาลัยบางแห่งเท่าน้ัน 

  5  ระดับ ปวส. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใช้เวลาเรียน 2 ปี ต่อจากระดับ 

ปวช. ผู้ส าเร็จระดับน้ี มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับ ปม. หรือระดับปริญญา และท างานได้ 

  6  ระดับ ปม. หรือประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีผู้ท่ีจะ 



 25 

เข้าเรียนได้ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาก่อน เปิดสอนในสถานศึกษาบางแห่งในสังกัดกรม 

อาชีวศึกษาเท่าน้ัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิต ครูสายอาชีวศึกษา 

  7  ระดับปริญญา เป็นหลักสูตรท่ีต่อจากระดับ ปวส. ใช้เวลาศึกษา 2 ปี วุฒิ

การศึกษาท่ีได้รับ ข้ึนอยู่กับสาขาวิชาท่ีศึกษา 

 

2.5  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังน้ี 

ชุมพล  ค าปา  (2548)  ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

โรงเรียนของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านต๋อม  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนฯ อยู่

ในระดับมากได้แก่ ความพึงพอใจด้านการส่ือสารระหว่างบ้านกับโรงเรียน ด้านหลักสูตรและ

กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

บวร  ธีรฤทธิ์เฉลิม (2545)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด

การศึกษาท้องถ่ิน:ศึกษากรณีเฉพาะโรงเรียนเทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  จากผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบช้ันประถมศึกษา สถานภาพสมรสเกือบ

ท้ังหมด มีอาชีพรับจ้าง รายได้ต่ ากว่าห้าพันบาท การรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างน้อย การติดต่อกับ

โรงเรียนอยู่ระดับค่อนข้างน้อย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก และ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารค่อนข้างน้อย กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย การด าเนิน

กิจกรรมมีส่วนร่วมสูงท่ีสุดและปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารการติดต่อกับโรงเรียน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและความสัมพันธ์กับ

ผู้บริหาร 

บังอร  อ้วนล้ า (2540)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก กรณีจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครองเด็กส่วนมากเป็นเพศหญิง รายได้ต่ ากว่า

สองพันห้าร้อยบาท การศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพแม่บ้านและเกษตรกร ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีระยะเวลา 16-30 ปี มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กระดับสูง 

เม่ือศึกษาเป็นรายด้านผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้านการแก้ไขปัญหามากที่สุด 

ภัทริยา  สุวรรณบูรณ์ (2537)  ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองและคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดก าแพงเพชร ผล

การศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคือ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ใน
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ท้องถ่ิน ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อกับ

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน และการคาดการณ์ในอนาคตในการย้ายออกจากชุมชน ส่วนปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก คือ รายได้ในครอบครัว การมี

กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส าหรับลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมท่ีผู้ปกครองและคณะกรรมการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ การ

ร่วมสมทบเงิน แรงงาน และวัสดุ รองลงมาคือ การร่วมประชุมในกิจกรรมศูนย์ 

 พรจันทร์   บุญพอ (2547)  ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542:  ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขต

บริการของโรงเรียนตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อ

เดือน ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบในระดับมาก มีความ

มุ่งหวังท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในระดับมาก ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  คือลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ การยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองท่ีมี

ความรับผิดชอบ ความมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ

การปฏิรูปการศึกษา ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ เพศ 

ทวี  ศรีนวล (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษา

สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการศึกษาท้ังภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการศึกษาท้ังภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับน้อยเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการศึกษาแตกต่างกันในภาพรวม ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการสนับสนุน

โรงเรียนเม่ือจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 

กนกวรรณ  บุญปลูก (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี มีการจัดการศึกษาใน 5 ด้านคือ งานการบริหารและ

การจัดการ งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งานบุคลากร งานอาคารและสถานท่ีและวัสดุ

อุปกรณ์ และงานความสัมพันธ์ชุมชน พบว่าผู้ปกครองเพศชายมีส่วนร่วมในด้านงานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนสูงกว่าผู้ปกครองเพศหญิง ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาไม่สูงกว่า

มัธยมศึกษาตอนปลายมีส่วนร่วมในงานด้านบุคลากรสูงกว่าผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและผู้ปกครองท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในงานบุคลากรสูงกว่าผู้ปกครอง 
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ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน 

สมบัติ  สังวาลย์สวย (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน

ธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะการท างาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในแต่ละด้านแตกต่างกัน 

สว่างจิต  โค้วบุญงาม (2548) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการ 

เรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

2542 ของผู้ปกครอง และบทบาทของโรงเรียนในการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ส่วนความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมาก 

อังศิธร  พ่วงแพ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด

การศึกษาท้ังในภาพรวมแต่ละกลุ่มอาชีพและวุฒิการศึกษามีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ผู้ปกครอง

ท่ีมีอาชีพต่างกันและวุฒิต่างกันมีลักษณะร่วมกันในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน  ความต้องการและ

การจัดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองท่ีมีอาชีพและวุฒิต่างกันไม่แตกต่างกัน สภาพการมีส่วนร่วม

และความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวก 

ประยงค์  แสนสุข (2549) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ไม่เกิน 10,000 

บาท เป็นเจ้าของธุรกิจ ได้รับรู้ข่าวสารในเร่ืองการศึกษาจากเอกสารท่ีทางโรงเรียนแจกให้ซ่ึงเห็น

ด้วยกับการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของประชาชนรายด้านพบว่าด้านท่ีประชาชนมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงสุดคือ การประชุมปรึกษาหารือรองลงมาคือ การ

ติดตามประเมินผลงานของโรงเรียนและการออกแรงกาย/กิจกรรมในการพัฒนา การค้นหาปัญหา

และแนวทางแก้ไข การจัดการวางแผน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมคือ เพศ อายุ 

รายได้ อาชีพ มีบุตรศึกษาอยู่ในโรงเรียน และส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์คือ ความคิดเห็นในการ

จัดการเรียนการสอน 

สร้อย  ทรัพย์ประสม (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจมากที่สุด ด้านวุฒิการศึกษา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด การมีส่วนร่วม

http://202.28.18.231/dcms/basic.php?query=���ҧ�Ե%20��Ǻح���&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.18.231/dcms/basic.php?query=�ѧ�Ը�%20��ǧ�&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาข้ันพ้ันฐานในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารท่ัวไป อยู่ในระดับปานกลาง 

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองท่ีมีอาชีพและวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน 

วัลภา  พรหมฤทธิ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัยพบว่า (1) การรับรู้ข่าวสาร และด้านทัศนคติโดยภาพรวมของผู้ปกครองนักเรียนเก่ียวกับ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (2) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายด้าน ( 3) ระดับ

การศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับการมีส่วนร่วมโดยรวมของผู้ปกครอง

นักเรียน ส่วนเพศ อายุ อาชีพและรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม การรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทางบวกกับการมีส่วน

ร่วม ส่วนทัศนคติต่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีส่วนร่วมโดยรวมของ

ผู้ปกครอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

จินตนา  เสมาเงิน (2539)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

โครงการพัฒนาต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม

ในโครงการพัฒนาต าบลร้อยละ 42.86 และ ไม่มีส่วนร่วมในโครงการคิดเป็นร้อยละ 57.14 ระดับ

การศึกษาการมีรายได้ของประชาชน การติดต่อสื่อสารกับผู้น าท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการพัฒนาต าบล และความคาดหวังผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาต าบล

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการพัฒนาต าบล ตัว

แปรความคาดหวังผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาต าบล มีผลมากท่ีสุดต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน รองลงมา คือการมีรายได้ของประชาชนและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการพัฒนา

ต าบล ตามล าดับ  

บดินทร์  นิลเดช (2544)  ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการด าเนินงาน

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ต าบลปากจ่ัน อ าเภอนคร

หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุต้ังแต่ 40 ปี ลงมา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพรับจ้าง มี

รายได้ต่อเดือน 5,000-7,000 บาท จ านวนพ้ืนท่ีที่ถือครอง 4 ไร่ลงมา ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม

ออมทรัพย์ 8-12 ปี การมีส่วนร่วมด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ส่วนใหญ่อยู่

ในระดับสูง  
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ชุติมา  ตุ๊นาราง (2553)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

จัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

จัดการมูลฝอยชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการมูลฝอยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ สถานภาพในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน จ านวนปีท่ีอยู่อาศัย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมูลฝอย ทัศนคติ  และความยินดีเข้าร่วมในการ

จัดการมูลฝอยชุมชน 

ศศิพงษ์  เพชรบุตร (2545)  ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมการเรียน 

การสอนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครอง 

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด อายุระหว่าง 30-40 ปีมากที่สุด อาชีพส่วนใหญ่มี

อาชีพรับจ้าง ผู้ปกครองมีระดับรายได้ 5,001-15,000 บาทมากท่ีสุด ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. มากท่ีสุด การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ผล

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 พิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ ( 2544)  ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะเกร็ดอยู่ในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ อายุ อาชีพ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การคาดหวังในผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

ความเช่ือถือในตัวผู้น าชุมชน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

 จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนด องค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วม สรุปได้ดังน้ี  

 ชุมพล  ค าปา (2548) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร การร่วมกิจกรรม การร่วมระดมทรัพยากร 

บวร  ธีรฤทธิ์เฉลิม (2545) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การร่วม 

ประเมินผล การร่วมกิจกรรม การร่วมวางแผน การร่วมระดมทรัพยากร 

 บังอร  อ้วนล้ า (2540) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การร่วมประเมินผล

การร่วมกิจกรรม การร่วมวางแผน การร่วมระดมทรัพยากร 

 ภัทริยา  สุวรรณบูรณ์ (2537) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การร่วม

ประเมินผล การร่วมกิจกรรม การร่วมระดมทรัพยากร การร่วมประชุม การร่วมแสดงความคิดเห็น 

 พรจันทร์  บุญพอ (2547) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การร่วม

ประเมินผล การร่วมวางแผน 
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 ทวี  ศรีนวล (2547) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

การร่วมกิจกรรม การร่วมวางแผน การร่วมระดมทรัพยากร 

 กนกวรรณ  บุญปลูก ( 2550) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร การร่วมในผลประโยชน์ การร่วมกิจกรรม การร่วมวางแผน 

 สมบัติ  สังวาลย์สวย (2550) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การร่วม

ตัดสินใจ การร่วมประเมินผล การร่วมวางแผน การร่วมระดมทรัพยากร 

 สว่างจิต  โค้วบุญงาม (2548) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี  การรับรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร การร่วมกิจกรรม การร่วมวางแผน การร่วมระดมทรัพยากร 

 อังศิธร  พ่วงแพ (2544) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสาร การร่วมตัดสินใจ การร่วมประเมินผล การร่วมกิจกรรม การร่วมวางแผน การร่วมแสดง 

ความคิดเห็น  

 ประยงค์  แสนสุข (2549)ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การร่วม 

ประเมินผล การร่วมกิจกรรม การร่วมวางแผน การร่วมระดมทรัพยากร การร่วมประชุม การร่วม

ค้นหาปัญหา 

 สร้อย  ทรัพย์ประสม (2550) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี ด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป 

 วัลภา พรหมฤทธิ์ ( 2550) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การจัดท า

แผนงาน การติดตามประเมินผล 

 จินตนา เสมาเงิน ( 2539) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การวางแผน การ

ร่วมลงมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผล  

 บดินทร์ นิลเดช ( 2544) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี ร่วมด าเนินงาน 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมินผล  

 ศศิพงษ์ เพชรบุตร ( 2545) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี ด้านการเอาใจใส่

ติดตามผลการเรียน ด้านการสร้างเสริมความรู้เพ่ิมเติม ด้านการปรับปรุงแก้ไข และซ่อมเสริม ด้าน

การสนับสนุนและเสริมก าลังใจ ด้านการจัดหาอุปกรณ์การเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

 พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ( 2544) ได้ก าหนดองค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วมดังน้ี การมีส่วนร่วม

ในการศึกษาปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม

ในการติดตามประเมินผล 
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ตารางท่ี 2.1   องค์ประกอบ/มิติการมีส่วนร่วม  

 

มิติ 

ชุม

พล 

ค า

ปา 

บวร 

ธีร

ฤทธ์ิ

เฉลิม 

บัง 

อร 

อ้วน

ล้ า 

ภัทริยา 

สุวรรณ

บูรณ์ 

พร

จันทร์ 

บุญ

พอ 

ทวี 

ศรี

นวล 

กนก 

วรรณ 

บุญ

ปลูก 

สมบัติ 

สังวาลย์

สวย 

สว่าง

จิต 

โค้ว

บุญ

งาม 

1. การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร   /     / /  / 

2. การร่วมในผลประโยชน์       /   

3. การร่วมตัดสินใจ         /  

4. การร่วมประเมินผล  / / / /   /  

5. การร่วมกิจกรรม / / / /  / /  / 

6. การร่วมวางแผน  / /  / / / / / 

7. การร่วมระดมทรัพยากร / / / /  /  / / 

8. การร่วมประชุม 

9. การร่วมแสดงความคิดเห็น 

10. การร่วมค้นหาปัญหา 

   /      

11. ด้านวิชาการ          

12. ด้านงบประมาณ          

13. ด้านบริหารงานบุคคล          

14. ด้านบริหารงานทั่วไป          

15. ด้านการปรับปรุงแก้ไข          

16. ด้านการสนับสนุน          

17. ด้านการจัดหาอุปกรณ์          

18. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม          

19. การจัดท าแผนงาน          

20. การร่วมลงมือปฏิบัติ          

21. ด้านการเอาใจใส่ติดตาม 

      ผลการเรียน 

         

22. ร่วมด าเนินงาน          

23. ด้านการสร้างเสริมความรู้  

      เพ่ิมเติม 

         

24. การร่วมศึกษาปัญหา          
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)   

 

มิติ 

อังศิธร  

พ่วงแพ 

ประยงค์ 

แสนสุข 

สร้อย  

ทรัพย์

ประ 

สม 

วัลภา 

พรหม

ฤทธ์ิ 

จินตนา 

เสมา

เงิน 

บดินทร์ 

นิลเดช 

ศศิพงษ์  

เพชร

บุตร 

พิเชษฐ 

ไพบูลย์

ศิริ 

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร /        

2. การร่วมในผลประโยชน์      /   

3. การร่วมตัดสินใจ /     /   

4. การร่วมประเมินผล / /  / / /  / 

5. การร่วมกิจกรรม / /       

6. การร่วมวางแผน / /   /   / 

7. การร่วมระดมทรัพยากร  /       

8. การร่วมประชุม  /       

9.  การร่วมแสดงความ   

     คิดเห็น 

/        

10. การร่วมค้นหาปัญหา  /       

11. ด้านวิชาการ   /      

12. ด้านงบประมาณ   /      

13. ด้านบริหารงานบุคคล   /      

14. ด้านบริหารงานทั่วไป   /      

15. ด้านการปรับปรุงแก้ไข       /  

16. ด้านการสนับสนุน       /  

17. ด้านการจัดหาอุปกรณ์       /  

18. ด้านการจัดสภาพ 

      แวดล้อม 

      /  

19. การจัดท าแผนงาน    /     

20. การร่วมลงมือปฏิบัติ     /    

21. ด้านการเอาใจใส่ 

      ติดตามผลการเรียน 

      /  

22. ร่วมด าเนินงาน      /  / 

23. ด้านการสร้างเสริม   

      ความรู้เพ่ิมเติม 

      /  

24. การร่วมศึกษาปัญหา        / 
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จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้ข้อค้นพบ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้ดังน้ี 

 ชุมพล  ค าปา (2548) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ีอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ปกครองและ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน 

 บวร  ธีรฤทธิ์เฉลิม (2545) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ การรับรู้ข้อมูล  

ข่าวสาร การติดต่อกับทางโรงเรียนของผู้ปกครอง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 

 บังอร  อ้วนล้ า (2540) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ  การศึกษา อาชีพ 

ระยะเวลาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน สถานภาพสมรส ผู้ปกครองท่ีด ารงต าแหน่งในหมู่บ้าน ความรู้ความ

เข้าใจในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 ภัทริยา  สุวรรณบูรณ์ (253 7) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยู่ในท้องถิ่น รายได้ การมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ผู้ท่ีติดต่อกับ

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน ผู้ท่ีไม่คาดการณ์ในอนาคตในการย้ายออกจากชุมชน  

 พรจันทร์   บุญพอ (2547) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ อายุ ระดับ        

การศึกษา อาชีพ รายได้ ประชาชนท่ีมีการยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองท่ีดีมีความรับผิดชอบ 

ประชาชนท่ีมีความมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ประชาชนท่ีรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ

การปฏิรูปการศึกษา 

 ทวี  ศรีนวล ( 2547) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ รายได้ 

 กนกวรรณ   บุญปลูก (2550) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ เพศ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ 

 สมบัติ  สังวาลย์สวย (2550) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ เพศ ระดับศึกษา 

อาชีพ  

 สว่างจิต โค้วบุญงาม (2548) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ ประสบการณ์

ของผู้ปกครองท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรสนับสนุนทางการศึกษา  

 อังศิธร  พ่วงแพ (2544) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ อาชีพ วุฒิการศึกษา  

 ประยงค์ แสนสุข  (2549) ได้ข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมคือ เพศ อายุ รายได้ 

อาชีพ การมีบุตรศึกษาในโรงเรียน  
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ตารางท่ี 2.2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 

มิติ 
ชุมพล 

ค าปา 

บวร 

ธีรฤทธ์ิ

เฉลิม 

บังอร 

อ้วนล้ า 

ภัทริยา 

สุวรรณ

บูรณ์ 

พรจันทร์ 

บุญพอ 

ทวี 

ศรีนวล 

เพศ 
มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 
ไม่ได้ศึกษา 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

อายุ 
มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 
ไม่ได้ศึกษา มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

มี

นัยส าคัญ 
ไม่ได้ศึกษา มีนัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

อาชีพ 
มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

มี

นัยส าคัญ 
ไม่ได้ศึกษา มีนัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

รายได้ 
มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 
มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ 

สถานภาพสมรส 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

มี

นัยส าคัญ 
ไม่ได้ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารโรงเรียน 
ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถ่ิน 
มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 
มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

การติดต่อกับทางโรงเรียน 
ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ผู้ปกครองท่ีด ารงต าแหน่งในท้องถ่ิน 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 
ไม่ได้ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจ 
ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ผู้ท่ีติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ผู้ท่ีไม่คาดการณ์ในอนาคตในการย้ายออกจาก

ชุมชน 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

การมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ประชาชนท่ีมีการยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองท่ีดีมี

ความรับผิดชอบ 

ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ประชาชนท่ีมีความมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนร่วม 
ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ประสบการณ์ของผู้ปกครอง 
ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

การมีบุตรหลานศึกษาในโรงเรียน 
ไม่ได้

ศึกษา 

มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

มิติ 
กนกวรรณ 

บุญปลูก 

สมบัติ 

สังวาลย์

สวย 

สว่างจิต 

โค้วบุญ

งาม 

อังศิธร  

พ่วงแพ 

ประยงค์ 

แสนสุข 

เพศ มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ 
ไม่มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

อายุ ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

ระดับการศึกษา มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ 
ไม่มี

นัยส าคัญ 
มีนัยส าคัญ 

ไม่มี

นัยส าคัญ 

อาชีพ มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ 
ไม่มี

นัยส าคัญ 
มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ 

รายได้ ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

สถานภาพสมรส ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารโรงเรียน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถ่ิน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

การติดต่อกับทางโรงเรียน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ผู้ปกครองท่ีด ารงต าแหน่งในท้องถ่ิน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจ ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ผู้ท่ีติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ผู้ท่ีไม่คาดการณ์ในอนาคตในการย้ายออกจากชุมชน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

การมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ประชาชนท่ีมีการยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองท่ีดีมีความรับผิดชอบ ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ประชาชนท่ีมีความมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนร่วม ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ประสบการณ์ของผู้ปกครอง ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

การมีบุตรหลานศึกษาในโรงเรียน ไม่ได้ศึกษา 
ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 

ไม่ได้

ศึกษา 
มีนัยส าคัญ 



บทที่  3 
 

   กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา :กรณีศึกษา 
เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
น ามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและวิธีการศึกษาโดยก าหนดหัวข้อการศึกษาดังนี้ 
 3.1  ตัวแปรในการศึกษา 
 3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.3  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4  สมมติฐานในการศึกษา 
 3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 3.6  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.7  การรวบรวมข้อมูล 
 3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.9  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ตัวแปรในการศึกษา 
 

1  ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับผู้บริหารโรงเรียน ความเชื่อถือในโรงเรียน ความ
คาดหวังที่จะได้ประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

2  ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) คือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ การร่วมวางแผน การร่วมกิจกรรม การร่วมระดม
ทรัพยากร การร่วมประเมินผล 
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3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ ได้ก าหนดเป็น

กรอบแนวคิด  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังน้ี 

 

             ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม  

            (Independent Variables)                                                     (Dependent Variables) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3.3  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 เพศ  หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 

 อายุ  หมายถึง อายุจริงของผู้ปกครองนักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม อายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี  

อายุ 41-50 ปี และ อายุ 51 ปีข้ึนไป 

 ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่ง  

การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษา 

1. การร่วมวางแผน 

2. การร่วมกิจกรรม 

3. การร่วมระดมทรัพยากร 

4. การร่วมประเมินผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได้ 

-ระยะเวลาท่ีอยู่ใน   

 ท้องถ่ิน 

 

-ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน 

-ความเช่ือถือในโรงเรียน 

-ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ 

-ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 
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ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา-ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพ  หมายถึง งานท่ีผู้ปกครองท า และน ามาซึ่งรายได้ เพ่ือใช้จ่ายในครอบครัวท่ีเป็น 

รายได้หลัก 

 รายได้ต่อเดือน  หมายถึง รายได้จากเงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบันทุกเดือน 

 ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น  หมายถึง ช่วงเวลาท่ีได้มาประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนน้ีนับต้ังแต่

การเข้ามาอาศัยจนถึงปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน  หมายถึง การท่ีผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะพูดจา 

สนทนา กับครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารในโรงเรียนจนมีความสนิทสนมคุ้นเคยจนมีความยกย่อง  

ช่ืนชม เช่ือใจ เคารพและรู้ข้อมูลส่วนตัวซ่ึงกันและกันพอสมควร มีความเกรงใจ 

 ความเช่ือถือในโรงเรียน  หมายถึง การท่ีผู้ปกครองนักเรียนตระหนักและให้ความส าคัญ

ของโรงเรียนโดยการพูด การเขียน การกระท า มีความเช่ือม่ัน ความศรัทธา ยอมรับช่ือเสียงของ

โรงเรียน         

 ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์  หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความปรารถนาของ

ผู้ปกครองท่ีคาดการณ์ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารไว้ล่วงหน้าว่าควรจะเป็น จะมีหรือจะเกิดข้ึน

ในอนาคต ความต้องการท่ีจะได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมเช่น ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ  

ผลประโยชน์ทางสังคม  หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

 ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียนเก่ียวกับวัตถุประสงค์หลักการด าเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน   

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน  หมายถึง การท่ีผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวางแผน การร่วมกิจกรรม การร่วมระดมทรัพยากร การร่วมประเมินผล 

 การร่วมวางแผน  หมายถึง การท่ีผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด  

วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงาน  

การร่วมกิจกรรม  หมายถึง การท่ีผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมในการด าเนินงาน

ตามโครงการของโรงเรียน เช่น เป็นคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียน 

การร่วมระดมทรัพยากร  หมายถึง การท่ีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร 

เช่น เงินทุน วัสดุ 

การร่วมประเมินผล  หมายถึง การท่ีผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและ

การตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมท้ังหมด 
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3.4  สมมติฐานในการศึกษา 

 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ปกครองท่ีมีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ผู้ปกครองท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 3 ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 4 ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่าง

กัน 
 สมมติฐานท่ี 5 ผู้ปกครองท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่าง

กัน 
 สมมติฐานท่ี 6 ผู้ปกครองท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่นแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนแตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 7 ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 
 สมมติฐานท่ี 8 ความเช่ือถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 
 สมมติฐานท่ี 9 ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 
 สมมติฐานท่ี 10 ความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

3.5.1  ประชากร   

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเขตภาษีเจริญ 

และเขตบางกอกใหญ่ โดยเขตภาษีเจริญมีโรงเรียนอาชีวศึกษา 1 โรงรียน คือ วิทยาลัยพณิชยการ

ธนบุรี ส่วนเขตบางกอกใหญ่มีโรงเรียนอาชีวศึกษาจ านวน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม 

โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ และโรงเรียนอาชีวศึกษาธนบุรี โดย

ใช้วิธีการว่านักเรียน 1 คนมีผู้ปกครอง 1 คน ซึ่งมีจ านวนประชากรท้ังหมด 14,051 คน  
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3.5.2  กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปการก าหนดขนาดตัวอย่าง

ตามสูตรของ Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และค่าของความคลาดเคลื่อน 5% จากจ านวน

ประชากรท้ังหมด 14,051 คน ได้จ านวนตัวอย่างประมาณ 385 ตัวอย่าง แต่เน่ืองจากเพ่ือความ

เท่ียงตรงและความถูกต้องของงานวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจ านวน 

400 ตัวอย่าง 

 

3.5.3  การสุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ( Multistage Random 

Sampling) โดยมีวิธีการดังน้ี 

ก าหนดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามอัตราส่วนจ านวนประชากรได้ 1:36 คนในแต่ละโรงเรียนคือ วิทยาลัย

พณิชยการธนบุรีมีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 4,389 คน ค านวณได้ตัวอย่างประมาณ 122 คน 

โรงเรียนเทคโนโลยีสยามมีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 5,000 คน ค านวณได้ตัวอย่างประมาณ 139 

คน โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการมีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 1,400 คน  ค านวณได้ตัวอย่าง

ประมาณ 39 คน โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจมีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 1,400 ค านวณได้ตัวอย่าง

ประมาณ 39 คน โรงเรียนอาชีวศึกษาธนบุรีมีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 1,962 คน ค านวณได้

ตัวอย่างประมาณ 55 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ปวช./ปวส. 2:1 เน่ืองจากจ านวนประชากรใน

ระดับปวช.มากกว่าจ านวนประชากร ปวส. โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลากเลือกแผนก เลือกห้อง และเลือกหมายเลขประจ าตัวนักเรียน ตาม

อัตราส่วนของแต่ละโรงเรียน 

 

3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

  

 3.6.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) แบ่งเป็น 7 ตอน ท้ังหมด  

71 ข้อ ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

อาชีวศึกษา ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น เป็นค าถาม 

แบบปลายปิดและปลายเปิด 

 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน ได้แก่  



 
 

41 

การร่วมวางแผนจ านวน 9 ข้อ การร่วมกิจกรรมจ านวน 15 ข้อ การร่วมระดมทรัพยากรจ านวน 7 ข้อ 

และการร่วมประเมินผลจ านวน 8 ข้อ ตามวิธีการวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale)โดยได้ก าหนด 

การมีส่วนร่วมไว้ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด และให้เกณฑ์การให้

คะแนนดังน้ี 

  มากท่ีสุด   ให้  5  คะแนน 

  มาก    ให้  4  คะแนน 

  ปานกลาง   ให้  3  คะแนน 

  น้อย    ให้  2  คะแนน 

  น้อยที่สุด   ให้  1  คะแนน 

โดยก าหนดเกณฑ์การแปรผลระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

ดังน้ี 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนการมีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง  1.00-2.33  ถือว่าอยู่ในระดับการมี

ส่วนร่วมน้อย 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนการมีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง  2.34-3.67  ถือว่าอยู่ในระดับการมี

ส่วนร่วมปานกลาง 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนการมีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง  3.68-5.00  ถือว่าอยู่ในระดับการมี

ส่วนร่วมมาก 

 ตอนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนจ านวน 8 ข้อ ตาม

วิธีการวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale)โดยได้ก าหนดความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนไว้

ดังน้ี  ความสัมพันธ์มากท่ีสุด  ความสัมพันธ์มาก   ความสัมพันธ์ปานกลาง  ความสัมพันธ์น้อย  

ความสัมพันธ์น้อยท่ีสุด และให้เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ความสัมพันธ์มากท่ีสุด   ให้  5  คะแนน 

  ความสัมพันธ์มาก   ให้  4  คะแนน 

  ความสัมพันธ์ปานกลาง   ให้  3  คะแนน 

  ความสัมพันธ์น้อย   ให้  2  คะแนน 

  ความสัมพันธ์น้อยท่ีสุด   ให้  1  คะแนน 

โดยก าหนดเกณฑ์การแปรผลความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนดังน้ี 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง    1.00-2.33  ถือว่าความสัมพันธ์กับ 

บุคลากรในโรงเรียนน้อย 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  2.34-3.67 ถือว่าความสัมพันธ์กับ 

บุคลากรในโรงเรียนปานกลาง 
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 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  3.68-5.00  ถือว่าความสัมพันธ์กับ

บุคลากรในโรงเรียนมาก 

 ตอนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับความเช่ือถือในโรงเรียนจ านวน 6 ข้อ ตามวิธีการวัดแบบ

ประมาณค่า (Rating Scale)โดยได้ก าหนดความเช่ือถือในโรงเรียนไว้ดังน้ี ความเช่ือถือมากที่สุด  

ความเช่ือถือมาก   ความเช่ือถือปานกลาง  ความเช่ือถือน้อย  ความเช่ือถือน้อยที่สุด และให้เกณฑ์

การให้คะแนนดังน้ี 

 ความเช่ือถือมากที่สุด   ให้  5  คะแนน 

  ความเช่ือถือมาก    ให้  4  คะแนน 

  ความเช่ือถือปานกลาง   ให้  3  คะแนน 

  ความเช่ือถือน้อย    ให้  2  คะแนน 

  ความเช่ือถือน้อยที่สุด   ให้  1  คะแนน 

โดยก าหนดเกณฑ์การแปรผลความเช่ือถือในโรงเรียนดังน้ี 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความเช่ือถืออยู่ระหว่าง    1.00-2.33  ถือว่าความเช่ือถือใน

โรงเรียนน้อย 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความเช่ือถืออยู่ระหว่าง  2.34-3.67 ถือว่าความเช่ือถือในโรงเรียน

ปานกลาง 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความเช่ือถืออยู่ระหว่าง  3.68-5.00  ถือว่าความเช่ือถือใน

โรงเรียนมาก 

 ตอนท่ี 5 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์จ านวน 4 ข้อ ตามวิธีการวัด

แบบประมาณค่า (Rating Scale)โดยได้ก าหนดความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ไว้ดังน้ี ความ

คาดหวังมากท่ีสุด  ความคาดหวังมาก   ความคาดหวังปานกลาง  ความคาดหวังน้อย  ความคาดหวัง

น้อยที่สุด และให้เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

  ความคาดหวังมากที่สุด   ให้  5  คะแนน 

  ความคาดหวังมาก   ให้  4  คะแนน 

  ความคาดหวังปานกลาง   ให้  3  คะแนน 

  ความคาดหวังน้อย   ให้  2  คะแนน 

  ความคาดหวังน้อยที่สุด   ให้  1  คะแนน 

โดยก าหนดเกณฑ์การแปรผลคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ดังน้ี 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความคาดหวังอยู่ระหว่าง    1.00-2.33  ถือว่าความคาดหวังท่ีจะ

ได้ประโยชน์น้อย 
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 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความคาดหวังอยู่ระหว่าง  2.34-3.67 ถือว่าความคาดหวังท่ีจะได้

ประโยชน์ปานกลาง 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความคาดหวังอยู่ระหว่าง  3.68-5.00  ถือว่าความคาดหวังท่ีจะได้

ประโยชน์มาก 

ตอนท่ี 6 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับการความรู้ความเข้าใจในการบริหาร จ านวน 8 ข้อ ตาม

วิธีการวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale)โดยได้ก าหนดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ไว้ดังน้ี 

ความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด  ความรู้ความเข้าใจมาก   ความรู้ความเข้าใจปานกลาง  ความรู้ความ

เข้าใจน้อย  ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด และให้เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

  ความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด   ให้  5  คะแนน 

  ความรู้ความเข้าใจมาก    ให้  4  คะแนน 

  ความรู้ความเข้าใจปานกลาง   ให้  3  คะแนน 

  ความรู้ความเข้าใจน้อย    ให้  2  คะแนน 

  ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด   ให้  1  คะแนน 

โดยก าหนดเกณฑ์การแปรผลความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ดังน้ี 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเข้าใจอยู่ระหว่าง    1.00-2.33  ถือว่าความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารน้อย 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเข้าใจอยู่ระหว่าง  2.34-3.67 ถือว่าความรู้ความเข้าใจ

ในการบริหารปานกลาง 

 ระดับค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเข้าใจอยู่ระหว่าง  3.68-5.00  ถือว่าความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารมาก 

ตอนท่ี 7 ข้อเสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู้ปกครองได้ตอบแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 

 

3.6.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 3.6.2.1  การตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) 

 ผู้ศึกษา ได้สร้างเคร่ืองมือ คือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจาก

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และน าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรง 

 3.6.2.2  การวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน 

 ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรท่ี  
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ศึกษาจ านวน 40 ตัวอย่าง จากน้ันน ามาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามได้ผลคือ ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนได้ค่าความเช่ือม่ัน .900 ความเช่ือถือ

ในโรงเรียนได้ค่าความเช่ือม่ัน .920 ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ได้ค่าความเช่ือม่ัน .916 ความรู้

ความเข้าใจในการบริหารได้ค่าความเช่ือม่ัน .896 การร่วมวางแผนได้ค่าความเช่ือม่ัน .881 การร่วม

กิจกรรมได้ค่าความเช่ือม่ัน .884 การร่วมระดมทรัพยากรได้ค่าความเช่ือม่ัน .889 และการร่วม

ประเมินผลได้ค่าความเช่ือม่ัน .886 ผลรวมท้ังหมดได้ค่าความเช่ือม่ัน .909 

 

3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนและเม่ือได้รับ

แบบสอบถามคืน ผู้วิจัยได้ด าเนินการเลือกแบบสอบถามฉบับท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือน าผลการตอบ

แบบสอบถามไปจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาลง code  โดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.9  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 1  เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล 

 2  เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยสถิติท่ีใช้ทดสอบ t-test  F-test  และสหสัมพันธ์ 

Pearson 
 



บทท่ี  4 

 

                 ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : 

เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลและ

ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลการศึกษาและแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

 

4.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได้ ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ได้ผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : 

เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 63.8  

เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 36.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 52.5  รองลงมา
อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.8 อายุ 51 ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 14.8 และน้อยที่สุดอายุ 21-30 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.8 และน้อยที่สุด

ระดับมัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 30.5  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง คิด

เป็นร้อยละ 70.3  รองลงมารับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.3 พนักงานหน่วยงาน

เอกชน คิดเป็นร้อยละ 10  และน้อยที่สุดแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 6.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 

5,001-10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมา 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 มากกว่า 

20,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.5 และน้อยที่สุดต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา 11-20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 32.8  21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุด 31-40 ปี คิด

เป็นร้อยละ 6.8  (รายละเอียดในตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 

(n=400) 

  ร้อยละ 

(100.0) 

 

1. เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

 

 

145 

255 

 

 

                                  36.3 

                                  63.8 

2. อายุ 

          21-30 ปี                                                                     

          31-40 ปี 

          41-50 ปี 

          51 ปีข้ึนไป 

 

32 

99 

210 

59 

 

 

                                        8.0 

                                  24.8 

                                  52.5 

                                  14.8 

3. ระดับการศึกษา 

          ประถมศึกษา 

          มัธยมศึกษา 

          อนุปริญญา-ปริญญาตรี       

          และสูงกว่าปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 

          รับราชการ/พนักงาน 

          รัฐวิสาหกิจ 

          พนักงานหน่วยงานเอกชน 

          ประกอบอาชีพส่วนตัว/    

          รับจ้าง 

          แม่บ้าน 

 

123 

122 

155 

 

 

 

53 

 

40 

281 

 

26 

 

 

                                 30.8 

                                 30.5 

                                 38.8 

 

 

 

                                13.3 

 

                                10.0 

                                70.3 

 

                                  6.5 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
                 จ านวน 

(n=400) 

ร้อยละ 

(100.0) 

 

5. รายได้ต่อเดือน 

          ต่ ากว่า 5,000 บาท 

          5,001-10,000 บาท 

         10,001-20,000 บาท 

         มากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป 

6. ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น 

 

 

49 

201 

100 

50 

 

 

 

12.3 

50.3 

25.0 

12.5 

 

         1-10 ปี 

         11-20 ปี 

         21-30 ปี 

         31-40 ปี 

         41 ปีข้ึนไป 

                                                                     

                    165 

                    131 

                     45 

                     27 

                     32 

 

41.3 

                     32.8 

                     11.3 

6.8 

8.0 

 

4.2  ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา  

 

 4.2.1  ภาพรวม  

 เป็นผลให้ในภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท้ังหมด 4 ด้านคือ ด้านการร่วมกิจกรรม 

ด้านการรร่วมระดมทรัพยากร ด้านการร่วมประเมินผล ด้านการร่วมวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง

ท้ังหมด  (รายละเอียดในตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ีย และระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน          

        อาชีวศึกษาโดยรวม 

 

 

4.2.2  การร่วมกิจกรรม  

เป็นผลให้การร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.70 เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามทุกคร้ังท่ีทางโรงเรียนขอ

ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมาคือ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนร้องขอ มีค่าเฉล่ีย 

3.67 ผู้ปกครองควบคุมดูแลนักเรียน ให้ได้รับความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.30 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองไปทัศนศึกษาท่ี

โรงเรียนจัดข้ึน มีค่าเฉล่ีย 2.25 ผู้ปกครองร่วมงานกีฬาของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.36 (รายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

 

1. การร่วมกิจกรรม 

 

2.70 

 

0.83 

 

ปานกลาง 

2. การร่วมระดมทรัพยากร 2.70 0.94 ปานกลาง 

3. การร่วมประเมินผล 2.68 0.92 ปานกลาง 

4. การร่วมวางแผน 2.67 0.90 ปานกลาง 
 

                                    รวม 2.69 0.89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉล่ีย  และระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน ด้านการ      

        ร่วมกิจกรรมแยกเป็นรายข้อ 

การมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

 

ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามทุกคร้ังที่ทางโรงเรียนขอความ

ร่วมมือ 

ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมตามท่ีโรงเรียนร้องขอ 

 

3.72 

 

3.67 

 

1.13 

 

1.09 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

ผู้ปกครองควบคุมดูแลนักเรียน ให้ได้รับความปลอดภัยจาก

อันตรายต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.30 1.20 ปานกลาง 

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันพ่อวันแม่ 2.78 1.15 ปานกลาง 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส ารวจข้อมูล

จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการสถานศึกษา 

2.75 1.10 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมกับคณะครูสอดส่องดูแลและรักษาทรัพย์สิน

ของโรงเรียน 

2.59 1.07 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียน 2.55 1.12 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการกับโรงเรียน 2.55 1.11 ปานกลาง 

ผู้ปกครองเสนอความคิดเห็นในการสร้างปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 

2.48 1.10 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมงานนิทรรศการของโรงเรียน 2.43 1.12 ปานกลาง 

ผู้ปกครองเป็นกรรมการในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 2.39 1.12 ปานกลาง 

ผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 2.39 1.10 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมในการจัดการจราจรภายในโรงเรียน      2.36 1.07 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมงานกีฬาของโรงเรียน 

ผู้ปกครองไปทัศนะศึกษาท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

 

2.36 

2.25 

1.12 

1.15 

ปานกลาง 

น้อย 

 

                                         รวม 2.70 0.83 ปานกลาง 
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 4.2.3  การร่วมระดมทรัพยากร 

 เป็นผลให้การร่วมระดมทรัพยากรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.70 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองสนับสนุนเงินทุนให้กับโรงเรียน มี

ค่าเฉล่ีย 2.88 รองลงมาคือ ผู้ปกครองสนับสนุนวัสดุให้กับโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.78 ผู้ปกครองจัดหา

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 2.72 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครอง

จัดหาครุภัณฑ์ตามท่ีโรงเรียนต้องการ มีค่าเฉล่ีย 2.58 ผู้ปกครองจัดหาสถานท่ีประกอบการฝึก

อาชีพ/แหล่งประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 2.64 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.4) 

 

ตารางท่ี 4.4   แสดงค่าเฉล่ีย  และระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน ด้าน

           การร่วมระดมทรัพยากรแยกเป็นรายข้อ 

 

 

 4.2.4  การร่วมประเมินผล 

เป็นผลให้การร่วมประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.68 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองร่วมกับคณะครูติดตามผลการเรียน

การมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

 

ผู้ปกครองสนับสนุนเงินทุนให้กับโรงเรียน 

 

2.88 

 

1.08 

 

ปานกลาง 

ผู้ปกครองสนับสนุนวัสดุให้กับโรงเรียน 

ผู้ปกครองจัดหาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.78 

2.72 

1.02 

1.14 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ผู้ปกครองจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน 2.69 1.17 ปานกลาง 

ผู้ปกครองบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การศึกษา 

2.66 1.08 ปานกลาง 

ผู้ปกครองจัดหาสถานท่ีประกอบการฝึกอาชีพ/แหล่ง

ประกอบการเพ่ือจัดการเรียนรู้ 

2.64 1.10 ปานกลาง 

ผู้ปกครองจัดหาครุภัณฑ์ตามท่ีโรงเรียนต้องการ 2.58 1.08 ปานกลาง 

                                       รวม 2.70 0.94 ปานกลาง 
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ของนักเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.17 รองลงมาคือ ผู้ปกครองติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 2.73 ผู้ปกครองประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 2.72 ส าหรับข้อท่ี

มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน มี

ค่าเฉล่ีย 2.43 ผู้ปกครองร่วมประเมินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายของโรงเรียน มี

ค่าเฉล่ีย 2.55 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.5) 

 

ตารางท่ี 4.5   แสดงค่าเฉล่ีย  และระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน ด้าน

         การร่วมประเมินผลแยกเป็นรายข้อ 

 

 

 

การมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

 

ผู้ปกครองร่วมกับคณะครูติดตามผลการเรียนของ

นักเรียน 

 

3.17 

 

1.20 

 

ปานกลาง 

ผู้ปกครองติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ 

2.73 1.15 ปานกลาง 

ผู้ปกครองประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 2.72 1.07 ปานกลาง 

ผู้ปกครองควบคุมติดตามการมาสอนของครู 2.69 1.15 ปานกลาง 

ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมของโรงเรียน 2.66 1.09 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมของ

โรงเรียน 

2.56 1.07 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมประเมินการใช้จ่ายงบประมาณตาม

แผนการใช้จ่ายของโรงเรียน 

2.55 1.08 ปานกลาง 

ผู้ปกครองเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียน 

2.43 1.12 ปานกลาง 

                                       รวม 2.68 0.92 ปานกลาง 
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4.2.5  การร่วมวางแผน 

เป็นผลให้การร่วมวางแผนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.67 เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองให้ข้อคิดเห็นในกิจกรรมขอโรงเรียน มี

ค่าเฉล่ีย 2.89 รองลงมาคือ ผู้ปกครองร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 

2.77 ผู้ปกครองร่วมเสนอปัญหาของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.76 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 

ผู้ปกครองร่วมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนโครงการ มีค่าเฉล่ีย 2.45 ผู้ปกครองร่วมจัดท าแผนการใช้

งบประมาณประจ าปีของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.48  (รายละเอียดในตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางท่ี  4.6  แสดงค่าเฉล่ีย  และระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนด้านการ

         ร่วมวางแผนแยกเป็นรายข้อ 

การมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

    ระดับการ

มี     

     ส่วนร่วม 

 

ผู้ปกครองให้ข้อคิดเห็นในกิจกรรมของโรงเรียน  

 

2.89 

 

1.04 

 

ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา

โรงเรียน 

2.77 1.02 ปานกลาง 

 

ผู้ปกครองร่วมเสนอปัญหาของโรงเรียน 2.76 1.02 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ 2.73 1.04 ปานกลาง 

ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 

2.71 1.05 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 2.69 1.02 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมพิจารณาโครงการของโรงเรียน 2.63 1.07 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมจัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปี

ของโรงเรียน 

2.48 1.09 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนโครงการ 2.45 1.08 ปานกลาง 

 

                                      รวม 2.67 0.90 ปานกลาง 
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4.3  ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน 

 

เป็นผลให้ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี 

ค่าเฉล่ีย 3.04 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมการ  

ปฐมนิเทศของนักเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมาคือ ผู้ปกครองมารับผลการเรียนของนักเรียนด้วย

ตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.62 ผู้ปกครองสอบถามปัญหาของบุตรหลานกับครู มีค่าเฉลี่ย 

3.36 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองร่วมสังสรรค์กับบุคลากรในโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 

2.39 ผู้ปกครองรู้ประวัติส่วนตัวของครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.57 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.7) 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรใน  

        โรงเรียน แยกเป็นรายข้อ 

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสัมพันธ์

กับบุคลากร

ในโรงเรียน 

 

ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศของนักเรียน 

 

3.75 

 

1.01 

 

มาก 

ผู้ปกครองมารับผลการเรียนของนักเรียนด้วยตนเองกับอาจารย์

ท่ีปรึกษา 

3.62 1.14 ปานกลาง 

ผู้ปกครองสอบถามปัญหาของบุตรหลานกับครู 3.36 1.06 ปานกลาง 

ผู้ปกครองประสานความร่วมมือกับบุคลากรของโรงเรียนใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.92 0.96 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีโอกาสได้พบปะกับครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร

โรงเรียน 

2.88 0.98 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีโอกาสได้สนทนากับครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร

โรงเรียน 

2.87 1.01 ปานกลาง 

ผู้ปกครองรู้ประวัติส่วนตัวของครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร

โรงเรียน 

2.57 1.06 ปานกลาง 

ผู้ปกครองร่วมสังสรรค์กับบุคลากรในโรงเรียน 2.39 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.76 ปานกลาง 
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4.4  ความเช่ือถือในโรงเรียน 

 

เป็นผลให้ความเช่ือถือในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองยอมรับช่ือเสียงทางด้านดีของ

โรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือ ผู้ปกครองภูมิใจท่ีบุตรหลานเรียนในโรงเรียนน้ี มีค่าเฉลี่ย 

3.98 ผู้ปกครองมีความเช่ือถือในความรู้ในการถ่ายทอดของครู มีค่าเฉลี่ย 3.91 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ผู้ปกครองบอกเล่าผลงานของโรงเรียนให้บุคคลอ่ืนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.49 ผู้ปกครองแนะน า

ให้บุคคลท่ีรู้จักส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนน้ี มีค่าเฉลี่ย 3.49 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.8) 

 

ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ด้านความเช่ือถือในโรงเรียนแยกเป็น  

        รายข้อ 

 

 

 

ความเช่ือถือในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

เช่ือถือใน

โรงเรียน 

 

ผู้ปกครองยอมรับช่ือเสียงทางด้านดีของโรงเรียน 

 

4.02 

 

0.83 

 

มาก 

ผู้ปกครองภูมิใจท่ีบุตรหลานเรียนในโรงเรียนน้ี 3.98 0.82 มาก 

ผู้ปกครองมีความเช่ือถือในความรู้ในการถ่ายทอดของ               

ครู 

3.91 0.83 มาก 

ผู้ปกครองมีความเช่ือถือในเกณฑ์การให้เกรดเฉลี่ยของ

ครู 

3.89 0.78 มาก 

ผู้ปกครองแนะน าให้บุคคลท่ีรู้จักส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ในโรงเรียนน้ี 

3.49 1.04 ปานกลาง 

ผู้ปกครองบอกเล่าผลงานของโรงเรียนให้บุคคลอ่ืนรู้ 3.49 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.79 0.65 มาก 
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4.5  ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ 

 

เป็นผลให้ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 

3.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์

จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.50 รองลงมาคือ ผู้ปกครองคาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.47 ส าหรับข้อท่ี

มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

พัฒนาโรงรียน มีค่าเฉล่ีย 3.39 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.9) 

 

ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ด้านความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์

        แยกเป็นรายข้อ 

 

4.6  ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

 

เป็นผลให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  

ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คาดหวังท่ี

จะได้

ประโยชน์ 

 

ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม

ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

 

3.50 

 

0.89 

 

ปานกลาง 

ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม

ในการร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 

3.47 0.86 ปานกลาง 

ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม

ในการระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียน 

3.42 0.88 ปานกลาง 

ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลพัฒนาโรงเรียน 

3.39 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.78 ปานกลาง 
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3.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

จุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.24 รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักสูตรการสอนของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.24 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของการบริหารโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.14 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครอง

มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 มีค่าเฉลี่ย 2.86 ผู้ปกครองมีความรู้ความ

เข้าใจในด้านการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.12  (รายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.10)       

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ด้านความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

          แยกเป็นรายข้อ 

รวม 3.11 0.73 ปานกลาง 

ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียง 

เบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความรู้

ความ

เข้าใจใน

การ

บริหาร 

 

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าในจุดมุ่งหมายของการ

บริหารการศึกษา 

 

3.24 

 

0.92 

 

ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรการ

สอนของโรงเรียน 

3.24 0.91 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ

บริหารโรงเรียน 

3.14 0.91 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการวางแผน 3.13 0.89 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าในด้านการจัด

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.12 0.86 ปานกลาง 

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ

การศึกษา 2542 

2.86 1.00 ปานกลาง 
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4.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา เขต

ภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ ได้ต้ังสมมุติฐานไว้ 10 สมมติฐาน ได้ผลการศึกษาดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้ปกครองท่ีมีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน  

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียน พบว่า เพศชาย มีค่าเฉลี่ย 2.74  เพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 2.66  เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test  

พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

 โรงเรียนจ าแนกตามเพศ  

 

  

 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้ปกครองท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอายุกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียน พบว่า อายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.01  อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.83 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ีย 

2.52 อายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉลี่ย 2.87 เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test  พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอายุ

แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็น

การยอมรับสมมติฐานท่ี 2 และเม่ือท าการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี Scheffe พบว่า ผู้ปกครองท่ีมี

อายุ 21-30 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากกว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติและผู้ปกครองท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากกว่าผู้ปกครองท่ีมี         

อายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (รายละเอียดในตารางท่ี 4.12 และ 4.13)                     

เพศ จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

t Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 145 2.74 .92 .854 .393 

หญิง 255 2.66 .78   

รวม 400 2.69 .89   
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ตารางท่ี  4.12  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

           โรงเรียนจ าแนกตามอายุ 

 

 

ตารางท่ี  4.13  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

           บริหารโรงเรียนจ าแนกตามอายุ 

 

 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  Sig. ท่ีระดับ .05 

 

 สมมติฐานท่ี 3 ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

แตกต่างกัน 

อายุ จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F Sig.F 

21-30 ปี 32 3.01 .95 6.487 .000 

31-40 ปี 99 2.83 .82   

41-50 ปี 210 2.52 .78   

51 ปีข้ึนไป 59 2.87 .84   

รวม 400 2.69 0.89   

อายุ       21-30 ปี       31-40 ปี       41-50 ปี      51 ปีข้ึนไป  

21-30 ปี       .174       .485        .139  

       (.779)        (.022)*     (.885)  

31-40 ปี       .311         -.034  

         (.022)*    (.996)  

41-50 ปี       -.346  

        (.043)  

51 ปีข้ึนไป      
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 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

บริหารโรงเรียน พบว่า ประถมศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 2.59 มัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.73 อนุปริญญา-

ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 2.74 เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test  พบว่า ผู้ปกครองท่ี

มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางท่ี  4.14  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

           โรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 สมมติฐานท่ี 4 ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่าง

กัน 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอาชีพกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียน พบว่า รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีค่าเฉล่ีย 2.71  พนักงานหน่วยงานเอกชน มี

ค่าเฉล่ีย 2.79  ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง มีค่าเฉล่ีย 2.68 แม่บ้าน มีค่าเฉล่ีย 2.62  เม่ือทดสอบ

ด้วยค่าสถิติ F-test  พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานท่ี 4 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.15) 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F Sig.F 

ประถมศึกษา 123 2.59 .88 1.248 .288 

มัธยมศึกษา 122 2.73 .77   

อนุปริญญา-

ปริญญาตรีและสูง

กว่าปริญญาตรี 

155 2.74 .84   

รวม 400 2.69 .89   
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ตารางท่ี  4.15  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

          โรงเรียนจ าแนกตามอาชีพ  

 

 สมมติฐานท่ี 5 ผู้ปกครองท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่าง 

กัน 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียน พบว่า ต่ ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 2.71   5,001-10,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 2.66  10,001-

20,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 2.67   มากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.84 เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติ F-

test  พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 F Sig.F 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 53 2.71 .87       .290 .832 

พนักงานหน่วยงานเอกชน 40 2.79 .68   

ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง 281 2.68 .85   

แม่บ้าน 26 2.62 .78   

รวม 400 2.69 .89   

      



 
 

61 

ตารางท่ี  4.16  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

          โรงเรียนจ าแนกตามรายได้  

 

 

 

 สมมติฐานท่ี 6 ผู้ปกครองท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่นแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร 

โรงเรียนแตกต่างกัน 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน พบว่า 1-10 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.70 11-20 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.67 21-30 ปี มี

ค่าเฉล่ีย 2.70 31-40 มีค่าเฉลี่ย 2.79 41 ปีข้ึนไป มีค่าเฉลี่ย 2.62 เม่ือทดสอบด้วยค่าสถิติ  F-test  

พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F Sig.F 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 49 2.71 .78 .623 .601 

5,001-10,000 บาท  201 2.66 .84   

10,001-20,000 

บาท  

100 2.67 .75   

มากกว่า 20,00 

บาท ข้ึนไป  

50 2.84 1.00   

รวม 400 2.69 .89   
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ตารางท่ี  4.17  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

 โรงเรียนจ าแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น 

 

 

 

 สมมติฐานท่ี 7 ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน 

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 จากการศึกษา ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า 

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 7 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาท่ีอยู่ใน

ท้องถ่ิน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F Sig.F 

1-10 ปี 165 2.70 .77 .177 .950 

11-20 ปี 131 2.67 .86   

21-30 ปี 45 2.70 .86   

31-40 ปี 27 2.79 1.03   

41 ปีข้ึนไป 32 2.62 .86   

รวม 400 2.69 .89   
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ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างความสัมพันธ์กับบุคลากรใน    

         โรงเรียนกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน  

 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วม 

R Sig.(2-tailed) 

 

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

.666** 

 

.000 

 

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  

 

 สมมติฐานท่ี 8 ความเช่ือถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 จากการศึกษา ความเช่ือถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความเช่ือถือ

ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 (รายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.19) 

 

ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างความเช่ือถือในโรงเรียนกับการมี

          ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วม 

R Sig.(2-tailed) 

 

ความเช่ือถือในโรงเรียน 

 

 

.370** 

 

.000 

 

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 สมมติฐานท่ี 9 ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 จากการศึกษา ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความ

คาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 9 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.20) 

 

ตารางท่ี 4.20  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์กับ

          การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วม 

R Sig.(2-tailed) 

 

ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ 

 

 

.458** 

 

.000 

 

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  

  

 สมมติฐานท่ี 10 ความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม 

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 จากการศึกษา ความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความรู้

ความเข้าใจในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร

โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 10 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างความรู้ความเข้าใจในการบริหารมี

          ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วม 

R Sig.(2-tailed) 

 

ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

 

 

.725** 

 

.000 

 

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

4.8  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

 ค าถามปลายเปิดมีผู้ปกครองตอบกลับมาค่อนข้างน้อย และมีประเด็นท่ีผู้ปกครองเสนอแนะ

หลัก 3 ประเด็นคือ 

 1  ควรมีข้อมูลเก่ียวกับทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับรู้มากกว่าน้ี 

 2  ต้องการให้มีกฎระเบียบท่ีควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เคร่งครัดมากกว่าน้ี 

 3  ควรพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้านให้มากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 



บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน       
อาชีวศึกษา : กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้  

1  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา  
2  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน  

อาชีวศึกษา  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเขตภาษีเจริญ 
และเขตบางกอกใหญ่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ( Multistage Random Sampling) โดย
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคลากร
ในโรงเรียน ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความเชื่อถือในโรงเรียน ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยว  กับ
ความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์ ส่วนที่ 6 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ส่วน
ที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ได้แก่ ค่าร้อยละ ( Percentage)  ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ใช้ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ t-test  F-test 
และสหสัมพันธ์ Pearson ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองระหว่างตัวแปรต้น
กับตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง  มีอายุระหว่าง  41-50 ปี  มีระดับ
การศึกษาระดับอนุปริญญา -ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง มี
รายได้ 5,001-10,000 บาท  มีระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น 1-10 ปี  
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   5.1.2  ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา 

             เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ 

 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา :

กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่าการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 2.70 อยู่ในระดับ

การมีส่วนร่วมปานกลาง การร่วมระดมทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 2.70 อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปาน

กลาง การร่วมประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 2.68 อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง การร่วมวางแผน มี

ค่าเฉล่ีย 2.67 อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง   

 การร่วมกิจกรรม  

 การร่วมกิจกรรมเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองตอบ

แบบสอบถามทุกคร้ังท่ีทางโรงเรียนขอความร่วมมือ มีค่าเฉล่ีย 3.72 รองลงมาคือ ผู้ปกครองเข้าร่วม

ประชุมตามท่ีโรงเรียนร้องขอ มีค่าเฉล่ีย 3.67 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองไปทัศน

ศึกษาท่ีโรงเรียนจัดข้ึน มีค่าเฉล่ีย 2.25  

 การร่วมระดมทรัพยากร  

 การร่วมระดมทรัพยากรเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครอง

สนับสนุนเงินทุนให้กับโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.88 รองลงมาคือ ผู้ปกครองสนับสนุนวัสดุให้กับ

โรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.78 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองจัดหาครุภัณฑ์ตามท่ีโรงเรียน

ต้องการ มีค่าเฉล่ีย 2.58  

 การร่วมประเมินผล  

 การร่วมประเมินผลเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครอง

ร่วมกับคณะครูติดตามผลการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.17 รองลงมาคือ ผู้ปกครองติดตามการ

ใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 2.73 ผู้ปกครอง ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ผู้ปกครองเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 

2.43  

 การร่วมวางแผน  

 การร่วมวางแผนเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองให้

ข้อคิดเห็นในกิจกรรมขอโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.89 รองลงมาคือ ผู้ปกครองร่วมประชุมเสนอความ

คิดเห็นเพ่ือพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.77 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองร่วม

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนโครงการ มีค่าเฉล่ีย 2.45 
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5.1.3  ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน 

 ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด

คือผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศของนักเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมาคือ ผู้ปกครองมา

รับผลการเรียนของนักเรียนด้วยตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.62 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ผู้ปกครองร่วมสังสรรค์กับบุคลากรในโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.39  

 

 5.1.4  ความเชื่อถือในโรงเรียน 

 ความเช่ือถือในโรงเรียนเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครอง

ยอมรับช่ือเสียงทางด้านดีของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือ ผู้ปกครองภูมิใจท่ีบุตรหลาน

เรียนในโรงเรียนน้ี มีค่าเฉลี่ย 3.98 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองบอกเล่าผลงานของ

โรงเรียนให้บุคคลอ่ืนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.49 

 

 5.1.5  ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ 

 ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 

ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 

3.50 รองลงมาคือ ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมพัฒนา

โรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.47 ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลพัฒนาโรงรียน มีค่าเฉล่ีย 3.39 

  

 5.1.6  ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

 ความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีค่าเฉลี่ย 3.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุดคือ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.24 

รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรการสอนของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.24 

ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 

มีค่าเฉลี่ย 2.86 

 

 5.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้ปกครองท่ีมีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  

อาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2 ผู้ปกครองท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน  
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 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 

อาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 3 ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

แตกต่างกัน  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร  

โรงเรียนอาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 4 ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่าง

กัน  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  

อาชีว ศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 5 ผู้ปกครองท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแตกต่าง

กัน  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  

อาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 6 ผู้ปกครองท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่นแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนแตกต่างกัน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่นแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 7 ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน                                                                                      

 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 8 ความเช่ือถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึง

ยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 9 ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 
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 ผลการศึกษาพบว่า  ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 10 ความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม 

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       

ท่ีระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

5.2  อภิปรายผล 

  

 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับการมีส่วน

ร่วมปานกลาง เพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ในการมีส่วนร่วมใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเห็น  ระดมทรัพยากรบุคคล ปรึกษา หารือ และร่วมติดตาม

ประเมินผลในเร่ืองต่าง ๆ ของประเทศ โดยข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าถึงได้ด้วยการศึกษาโดยวิธีการต่าง ๆ  

และการบริหารโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ  

 ด้านการร่วมกิจกรรม พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่า ผู้ปกครอง

ต้องประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้มาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวท้ังน้ีผู้ปกครองบางคนก็สามารถ

มาร่วมกิจกรรมได้ผู้ปกครองบางคนก็ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้จึงท าให้ระดับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตต์ กล่อมสกุล (2550: 96) 

ศึกษาเร่ืองสภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา : กรณีศึกษา

โรงเรียนท้ายพิกุล พบว่าสภาพการมีส่วนร่วมจริงของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนท้ายพิกุลอยู่ในระดับปานกลาง  

 ด้านการร่วมระดมทรัพยากร พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่า

ผู้ปกครองให้ความส าคัญในเร่ืองของการศึกษาของบุตรหลานและเห็นว่าโรงเรียนยังต้องการ

งบประมาณ   ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครองในการช่วยสนับสนุนท้ังด้าน

การเงิน สิ่งของ แรงงาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนัญญา ทับคล้าย (2550: 54) ศึกษาเร่ือง

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลาดบางคูลัด อ าเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลาดบาง 



 
 

71 

คูลัด ด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

 ด้านการร่วมประเมินผล พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่า 

ผู้ปกครองคิดว่าเป็นหน้าท่ีของโรงเรียน ผู้ปกครองจึงไม่ค่อยเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ นโยบายและ

การด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ บังอร แอกทอง (2552: 59) ศึกษาเร่ืองความ

ต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา พบว่า

ผู้ปกครองมีความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการประเมินผล โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

 ด้านการร่วมวางแผน พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่าผู้ปกครอง

บางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย เสนอปัญหาของ

โรงเรียนในโอกาสท่ีโรงเรียนนัดประชุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต เดชขันธ์ ( 2548: 

112) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนา

ดอกไม้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 3 ด้านการวางแผนการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 จากการศึกษา ผู้ปกครองท่ีมีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 

(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 

ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรจันทร์ บุญพอ (2547: 57) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณี

ประชาชาชนในเขตบริการของโรงเรียนตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าประชาชนท่ีมีเพศ

แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และแตกต่างกับงานวิจัยของ ประยงค์ แสนสุข 

(2549: 82) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติ 

จากการศึกษา ผู้ปกครองท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมมีความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์ของชีวิตไม่เท่ากันจึงแสดงออกทางการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนไม่

เท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล ค าปา (2548: 62)  ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  
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ศึกษากรณีโรงเรียนบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา    พบว่าความแตกต่างของความพึงพอใจต่อ

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้ปกครองและคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี

อายุต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและแตกต่างกับงานวิจัยของ ชุติมา ตุ๊นา

ราง (2553: 138) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน

ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

ชุมชนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษา พบว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าทุกระดับการศึกษาในปัจจุบัน

ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา บทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาและการด ารงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างชัดเจน ผู้ปกครองในทุกระดับการศึกษาจึงมีความรับผิดชอบและเห็น

ความส าคัญของการศึกษาของบุตรหลานและการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนท่ี

เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สว่างจิต โค้วบุญงาม (2548: 97) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่าผู้ปกครองนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและแตกต่างกับงานวิจัยของ ศศิพงษ์ 

เพชรบุตร (2545: 64) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน พบว่าผู้ปกครองท่ีระดับการศึกษาต่างกัน

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษา ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีว 

ศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าทุกอาชีพมีข้อจ ากัดเร่ืองเวลาเหมือนกันคือมี

ลักษณะการเข้าท างานท่ีเป็นเวลาและเวลาหยุดก็ต้องบอกล่วงหน้าและต้องดูเพ่ือนร่วมงานด้วยว่ามี

คนท่ีสามารถท างานแทนได้หรือเปล่าถ้าไม่มีใครท างานแทนได้อาจท าให้งานเสียหายและด้วย

เหตุผลหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบในอาชีพ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อย ทรัพย์ประสม (2550: 87) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติและแตกต่างกับงานวิจัยของ สมบัติ สังวาลย์สวย (2550: 94) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้ปกครองท่ีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

http://202.28.18.231/dcms/basic.php?query=���ҧ�Ե%20��Ǻح���&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 จากการศึกษา พบว่าผู้ปกครองท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าผู้ปกครองมีรายได้พอท่ีจะสามารถให้

เป็นเงินทุนการศึกษาของบุตรหลานและประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้า

รับการศึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าเทอมและการสนับสนุนทุนจากองค์กรเอกชนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วัลภา พรหมฤทธิ์ (2550: 62) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และแตกต่างกับ

งานวิจัยของ ทวี ศรีนวล (2547: 83) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม

การศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียของ

ครอบครัวต่อเดือน 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่นแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าผู้ปกครองตระหนักถึง

ความส าคัญของการศึกษาของบุตรหลานโดยให้ความร่วมมือ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนให้การช่วยเหลือทางด้านการเงิน วัตถุ แรงงาน ความคิดต่อโรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษาของ

บุตรหลาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ (2544: 82) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเกราะเกร็ดแตกต่างกัน จะมีส่วน

ร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และแตกต่างกับ

งานวิจัยของ บังอร อ้วนล้ า (2540: 57) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในกิจกรรมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้ปกครองท่ีมีระยะเวลาท่ี

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกันจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ 

จากการศึกษา พบว่าความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เพราะว่าผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลย่อมท าให้เกิดเครือข่ายท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าหา

กัน ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชน บุคลากรในโรงเรียนรวมท้ังผู้บริหารของโรงเรียน โดยการคุ้นเคยกัน

ส่งผลให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและประกอบกับเป็นเร่ืองของการศึกษาของบุตรหลานจึงท า

ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร ธีรฤทธิ์

เฉลิม (2545: 56) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ศึกษา

กรณีเฉพาะโรงเรียนเทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบว่าความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
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โรงเรียนของผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่นของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

จากการศึกษา พบว่าความเช่ือถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะว่าเม่ือ

ผู้ปกครองให้ความเช่ือถือหรือไว้วางใจต่อสถาบันการศึกษาท่ีบุตรหลานเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนแล้วผู้ปกครองมีความม่ันใจ และเช่ือว่าโรงเรียนจะท าให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถ

ประกอบกับเป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บดินทร์ นิลเดช (2544: 62) ศึกษาเร่ืองการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกกลุ่มในการด าเนินงานกลุ่มออกทรัพย์เพ่ือการผลิตศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต ต าบลปากจ่ัน อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความน่าเช่ือถือของ

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  

จากการศึกษา พบว่าความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เพราะว่าผู้ปกครองคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประสบ

ผลส าเร็จตามท่ีต้องการและเกิดประโยชน์กับบุตรหลานของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา เสมา

เงิน (2539: 56) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาต าบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี พบว่าความคาดหวังผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาต าบลมี

ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในโครงการพัฒนาต าบล 

 จากการศึกษา  พบว่าความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ เพราะว่าเม่ือ

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนเช่น วัตถุประสงค์ของการบริหาร

โรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ผู้ปกครองเม่ือมีความรู้ ข้อมูลข่าวสาร

ของทางโรงเรียนส่งผลให้ผู้ปกครองกล้าท่ีจะมาแสดงความคิดเห็นกล้าท่ีจะเข้าม่ีส่วนร่วมในการ

บริหารโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร อ้วนล้ า (2540: 59) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองเด็กในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราช 

ธานี พบว่าผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูงและต่ า จะมี ส่วนร่วมใน

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา       

เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารโรงเรียนให้มากข้ึนดังต่อไปน้ี 

 

 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 

 5.3.1.1  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง แผนงาน โครงการ

ต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมท้ัง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของความจ าเป็นท่ีต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนเม่ือผู้ปกครองเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนก็จะท าให้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

 5.3.1.2  โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความน่าเช่ือถือโดยรักษา

ช่ือเสียงของโรงเรียนทางด้านมาตรฐานการรักษาระดับการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ

เช่ือถือในมาตรฐานการรักษาระดับการให้คะแนนของโรงเรียนและเม่ือผู้ปกครองมีความเช่ือถือต่อ

โรงเรียนผู้ปกครองก็จะเข้ามีส่วนร่วมมากข้ึน 

 5.3.1.3  โรงเรียนควรนัดประชุมผู้ปกครองหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นวันหยุด หรือ

วันเสาร์อาทิตย์ เพ่ือให้จ านวนผู้ปกครองท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน 

 5.3.1.4  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนการศึกษาของ

โรงเรียนโดยแจกเอกสารให้ผู้ปกครองได้ศึกษาเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ทางการศึกษาของโรงเรียนเม่ือผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนการศึกษาของ

โรงเรียนผู้ปกครองก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากข้ึน 

 5.3.1.5  โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง

โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางชุมชนท่ีผู้ปกครองอาศัยอยู่ ช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีทาง

โรงเรียนสามารถท าได้ เช่น อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีของโรงเรียนส าหรับเล่นกีฬา เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 5.3.1.6  โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรท าให้ความต้องการของผู้ปกครองท่ี

คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การร่วมกิจกรรม การร่วม

ระดมทรัพยากร การร่วมประเมินผลให้ประสบผลส าเร็จคือสามารถน าไปปฏิบัติในการบริหาร

พัฒนาโรงเรียนและเกิดประโยชน์กับลูกหลานให้มากท่ีสุด เม่ือประสบผลส าเร็จตามความต้องการ

หรือท่ีคาดหวังไว้ของผู้ปกครองก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
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โรงเรียนมากข้ึน 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

 5.3.2.1  ควรศึกษาว่าอะไรท่ีสามารถท าให้ความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองกับ

บุคลากรในโรงเรียนมีความคุ้นเคยเพ่ิมมากข้ึนท้ังน้ีเม่ือผู้ปกครองมีความคุ้นเคยกับบุคลากรใน

โรงเรียนการขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมก็จะง่ายข้ึนและเป็นการยกระดับความ

ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของผู้ปกครองให้เพ่ิมข้ึนด้วย 

 5.3.2.2  ควรศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้ผู้ปกครองไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่เข้าร่วม

กิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือน าปัจจัยท่ีเกิดข้ึนมาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ปกครองจะได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารโรงเรียนให้มากข้ึน 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา :  กรณีศึกษา เขต

ภาษีเจริญ และเขตบางกอกใหญ่  

 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ทราบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตลอดจน

ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน จึงขอความกรุณาจาก

ท่านได้โปรดตอบค าถามตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ  ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเพ่ือ

ส าหรับการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านท่ีสละเวลาตอบ

แบบสอบถามและให้ความร่วมมือในการวิจัยคร้ังน้ี ค าตอบของผู้ปกครองทุกท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนของบุตรหลานของท่าน

ทางด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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ตอนท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง: ขอให้ท่านกรุณาขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าตัวเลือกที่ตรงตามสภาพความเป็น

จริงของท่าน         

1. เพศ      1) ชาย    2) หญิง 

2. อ ายุ    

   1) 21-30 ปี        2) 31-40 ปี         3) 41-50 ปี      4) 51 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

  1) ประถมศึกษา        2) มัธยมศึกษา      

  3) อนุปริญญา-ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

4.           อาชีพของท่านในปัจจุบัน  

                1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     2) พนักงานหน่วยงานเอกชน   

   3) ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง       

   4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………… 

5. รายได้ต่อเดือนเฉพาะของท่าน 

    1) ต่่ากว่า 5,000 บาท   2) 5,001 - 10,000 บาท 

    3) 10,001 – 20,000 บาท   4) มากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป 

6. ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น______ ปี 
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ตอนท่ี 2    การมีส่วนร่วม 

ค าชี้แจง :  ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปน้ีแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกท่าเคร่ืองหมาย  ลงใน

ช่องว่างทางขวามือเพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ

ท่ี 
การมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

 การร่วมวางแผน      

7. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการก่าหนด

วัตถุประสงค์ 

     

8. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการก่าหนด

เป้าหมาย 

     

9. ผู้ปกครองร่วมเสนอปัญหาของโรงเรียน      

10. ผู้ปกครองร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น

เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

     

11. ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

12. ผู้ปกครองร่วมพิจารณาโครงการของ

โรงเรียน 

     

13. ผู้ปกครองร่วมจัดท่าแผนการใช้

งบประมาณประจ่าปีของโรงเรียน 

     

14. ผู้ปกครองร่วมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง

แผนโครงการ 

     

15. ผู้ปกครองให้ข้อคิดเห็นในกิจกรรมของ

โรงเรียน 

     

16. ผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการการจัดท่า

หลักสูตร 

     

17. ผู้ปกครองร่วมในการจัดการจราจรภายใน

โรงเรียน 
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ข้อ

ท่ี 
การมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

18. ผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการ

ผู้ปกครองโรงเรียน 

     

19. ผู้ปกครองเป็นกรรมการในโครงการต่าง 

ขๆองโรงเรียน 

     

20. ผู้ปกครองร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

กับโรงเรียน 

     

21. ผู้ปกครองร่วมกับคณะครู สอดส่องดูแล

และรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 

     

22. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนใน

การส่ารวจข้อมูลจ่านวนนักเรียนท่ีจะเข้า

รับบริการสถานศึกษา 

     

23. ผู้ปกครองร่วมงานกีฬาของโรงเรียน      

24. ผู้ปกครองร่วมงานนิทรรศการของ

โรงเรียน 

     

25. ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียน

ร้องขอ 

     

26. ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันพ่อ 

วันแม่ 

     

27. ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามทุกคร้ังท่ี

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ 

     

28. ผู้ปกครองไปทัศนะศึกษาท่ีโรงเรียนจัด

ข้ึน 

     

29. ผู้ปกครองเสนอความคิดเห็นในการสร้าง

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น 
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ข้อ

ท่ี 
การมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

30. ผู้ปกครองควบคุมดูแลนักเรียน ให้ได้รับ

ความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

     

31. ผู้ปกครองสนับสนุนวัสดุให้กับโรงเรียน      

32. ผู้ปกครองสนับสนุนเงินทุนให้กับ

โรงเรียน 

     

33. ผู้ปกครองจัดหาอุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

34. ผู้ปกครองจัดหาสถานท่ีประกอบการฝึก

อาชีพ/แหล่งประกอบการเพ่ือจัดการ

เรียนรู้ 

     

35. ผู้ปกครองบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ี

จ่าเป็นต่อการศึกษา 

     

36. ผู้ปกครองจัดหาครุภัณฑ์ตามท่ีโรงเรียน

ต้องการ 

     

37. ผู้ปกครองจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน      

38. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการควบคุม

กิจกรรมของโรงเรียน 

     

39. ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมของ

โรงเรียน 

     

40. ผู้ปกครองประเมินผลการด่าเนินกิจกรรม      

41. ผู้ปกครองร่วมกับคณะครูติดตามผลการ

เรียนของนักเรียน 

     

42. ผู้ปกครองติดตามการใช้จ่ายเงินของ

โรงเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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ข้อ

ท่ี 
การมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

43. ผู้ปกครองร่วมประเมินการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายของ

โรงเรียน 

     

44. ผู้ปกครองเป็นกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

     

45. ผู้ปกครองควบคุมติดตามการมาสอนของ

ครู 
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ตอนท่ี 3    ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน 

ค าชี้แจง :  ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปน้ีแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกท่าเคร่ืองหมาย  ลงใน

ช่องว่างทางขวามือเพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ

ท่ี 
ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน 

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

46. ผู้ปกครองมีโอกาสได้สนทนากับครู 

เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารโรงเรียน 

     

47. ผู้ปกครองมีโอกาสได้พบปะกับครู 

เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารโรงเรียน 

     

48. ผู้ปกครองประสานความร่วมมือกับ

บุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

     

49. ผู้ปกครองมารับผลการเรียนของนักเรียน

ด้วยตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

     

50. ผู้ปกครองรู้ประวัติส่วนตัวของครู 

เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารโรงเรียน 

     

51. ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศ

ของนักเรียน 

     

52. ผู้ปกครองสอบถามปัญหาของบุตรหลาน

กับครู 

     

53. ผู้ปกครองร่วมสังสรรค์กับบุคลากรใน

โรงเรียน 
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ตอนท่ี 4    ความเชื่อถือในโรงเรียน 

ค าชี้แจง :  ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปน้ีแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกท่าเคร่ืองหมาย  ลงใน

ช่องว่างทางขวามือเพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ

ท่ี 
ความเชื่อถือในโรงเรียน 

ความเชื่อถือในโรงเรียน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

54. ผู้ปกครองแนะน่าให้บุคคลท่ีรู้จักส่งบุตร

หลานเข้าเรียนในโรงเรียนน้ี 

     

55. ผู้ปกครองมีความเช่ือถือในความรู้ในการ

ถ่ายทอดของครู 

     

56. ผู้ปกครองมีความเช่ือถือในเกณฑ์การให้

เกรดเฉลี่ยของครู 

     

57. ผู้ปกครองภูมิใจท่ีบุตรหลานเรียนใน

โรงเรียนน้ี 

     

58. ผู้ปกครองยอมรับช่ือเสียงทางด้านดีของ

โรงเรียน 

     

59. ผู้ปกครองบอกเล่าผลงานของโรงเรียนให้

บุคคลอ่ืนรู้ 
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ตอนท่ี 5    ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ 

ค าชี้แจง :  ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปน้ีแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกท่าเคร่ืองหมาย  ลงใน

ช่องว่างทางขวามือเพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ

ท่ี 
ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ 

ความคาดหวังท่ีจะได้ประโยชน์ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

60. ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

โรงเรียน 

     

61. ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

การมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมพัฒนา

โรงเรียน 

     

62. ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร

พัฒนาโรงเรียน 

     

63 ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลพัฒนา

โรงเรียน 
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ตอนท่ี 6    ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

ค าชี้แจง :  ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปน้ีแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกท่าเคร่ืองหมาย  ลงใน

ช่องว่างทางขวามือเพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ

ท่ี 
ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

64. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการ

วางแผน 

     

65. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

จุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษา 

     

66. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักสูตรการสอนของโรงเรียน 

     

67. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

นโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 

     

68. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

แผนปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน 

     

69. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในด้านการ

จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 

     

70. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของการบริหารโรงเรียน 

     

71. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 
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ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 



ประวัติผู้เขียน 
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