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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีเป็นการวิจัย

เชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ประชาชนท่ีศึกษา จำนวน 379 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางด้านการรักษาผลประโยชน์เป็นอันดับ

แรก รองลงมาด้านการตัดสินใจ และด้านการติดตามประเมินผลเป็นอันดับสุดท้าย และ 2) การทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) study and compare community participation 

in educational management at Mark for Future Kindergarten, Thawi Watthana District, 

Bangkok. The Research methodology was survey research. The sample group used in the 

study The population is 379 people. The instrument used for data collection was a 

questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation. T-test One-way Analysis of Variance 

The result of the research found that: 1) Community participation in educational 
management of Mark for Future Kindergarten School, Thawi Watthana District, Bangkok, 

found that, in general, people participated in a low level, and when considered in each 

aspect, found that people participated in a moderate level in terms of benefits first. 

Followed by the decision-making and the follow-up evaluation was the last one. And 

2) Hypothesis testing found that People with different gender, age, education level, 

occupation and income are involved in the educational management of Mark for Future 

Kindergarten, Thawi Watthana District, Bangkok. Overall and each aspect is not different.  
 

Keywords: Community Participation in Educational 

 

บทนำ   

 การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล มีการปรับเปล่ียนเรียนรู้อย่างมากมายจน มนุษย์แทบตาม 

ไม่ทันท้ังข่าวสาร การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และอีกหลายเร่ืองท่ีมนุษย์ต้อง รับรู้ และเรียนรู้ให้เข้าใจ 

ปรับตัวเองให้เป็นไปตามสถานการณ์ให้ได้ ซ่ึงกลายเป็นสังคมโลกท่ีเป็นไปตามกระแสของ โลกาภิวัตน์ 

(Globalization) ดังน้ันการศึกษาเป็นท้ังศาสตร์ท่ีต้องใช้องค์ความรู้ และศิลป์ท่ีต้องใช้ฝีมือ คุณธรรม  

ในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์คนส่วนใหญ่ การปฏิรูปการศึกษาข้ึนอยู่

กับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ความกล้าหาญ และความเอาใจใส่ผู้นำอยู่มาก ต้องหาทางผลักดัน

พัฒนาสังคมท้ังระบบ ให้ได้ผู้นำท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม เพ่ือประสิทธิภาพ

และการกระจายทรัพย์สิน รายได้ การบริการทางสังคม อำนาจต่อรอง ฯลฯ ไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม ประชากรสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างหลากหลายซ่ึงเป็นผล มาจากโลกอันไร้

พรมแดน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของการส่ือสารและคมนาคม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของ

คนในชุมชนท่ัวไปในสังคมโลก โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษา ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีสำคัญในการพัฒนามนุษย์ 

เพราะการศึกษานับเป็นรากฐานท่ีสำคัญท่ีสุด ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ทำให้บุคคลสามารถ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนเกิด
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การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต ซ่ึงการจัดการศึกษาให้แก่คนในชาติให้มีคุณภาพ จึงเป็นส่ิงท่ี

สำคัญและจำเป็นจะต้องมีการเตรียมคน เพ่ือให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัว  

ให้อยู่ในสังคมท่ีกำลังมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีความสุข สุขภาพอนามัยท่ีดี มีจิตสานึกใน 

การรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม

อันดีงาม ซ่ึงจากอดีตท่ีผ่านมาการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ ในความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่เพียงฝ่าย

เดียว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย ประชาชนในพ้ืนท่ียังขาดความตระหนักใน

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือ ให้การศึกษาของประเทศเจริญก้าวหน้ากว่าท่ีเป็นอยู่  

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และ ท่ี แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ท่ี  2) พ .ศ .2545 พระราช บัญ ญั ติ ระ เบี ยบบ ริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าท่ีในการพิจารณา

เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วย

เหตุท่ีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) จะส้ินสุดในปีพ.ศ.2559 ดังน้ัน สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว  

20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

 ในการดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เพ่ือให้

สามารถขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมท่ี

มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าว

กระโดดท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ท่ีท่ัวโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย

และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนำผลการติดตามประเมินแผนการ

ศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552-2559 ซ่ึงครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา หน้า 226) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2545 ได้ระบุในมาตรา 43 วรรค 2 ว่า การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนท้ังน้ี  ตามท่ีกฎหมายบัญญั ติ (สำนักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 14-15) โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัด

การศึกษา ตามมาตรา 57 ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน โดยสรุปว่า หน่วยงานทางการ

ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ 

ความชำนาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินของบุคคลมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 28) มาตรา 8(2) ท่ีกำหนดให้จัด
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การศึกษาโดยยึดหลักท่ีว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ ผู้ปกครองจะมีบทบาทร่วมกับ

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สามารถสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

ตามความเหมาะสมและจาเป็นต่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร

และการประเมินผล (วิชัย ตันศิริ, 2543: 40) ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีมีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางหรือจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง  

ให้สถานศึกษามีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ มีความอิสระทุก ๆ ด้าน

ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และการบริหารงานท่ัวไป ด้วยระบบการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงคือ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนภายใต้กรอบนโยบาย

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด ท้ังน้ีต้องมีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและให้สังคมตรวจสอบได้ ซ่ึงจะส่งเสริม

ให้ประชาชนมีความเช่ือม่ันในสถานศึกษา และมีความเต็มใจท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองของการเงินและการเข้า

ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  

 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ัน การบริหารโรงเรียนจะสัมฤทธ์ิผลได้น้ัน ต้องมาจากพ้ืนฐาน การมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 

และด้านบริหารงานท่ัวไป เพราะว่าในชุมชนมีทรัพยากรต่าง ๆ มากมายท่ีสามารถนามาใช้ในการบริหาร

โรงเรียน เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทุน บุคลากร วัฒนธรรม ท้ังน้ี การท่ีโรงเรียนสามารถให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารน้ัน โรงเรียนต้องสามารถจัดกิจกรรมสนองตอบต่อความต้องการของ

ชุมชนได้ อาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทำได้โดยการปรับปรุง

บุคลากร และการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพราะการปรับปรุงดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาอย่าง

หน่ึงท่ีจะสร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปได้เป็นอย่างดี และการพบเห็นส่ิงท่ีดี ๆ  

ของโรงเรียนช่วยให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีและช่วยให้ชุมชนเกิดเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน นำไปสู่การสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้ โดยแนวทางดังกล่าว ใช้กรอบแนวคิดท่ี สมพร สุทัศนีย์ 

(2525: 135) ด้วยการ 1) การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรซ่ึงได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ คนงานภารโรง 

เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ รวมท้ังแม่ค้าท่ีขายของในโรงเรียน ซ่ึงแนวทางน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่าบุคลิกภาพ

ของผู้บริหารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน (สิทธิชัย พลายแดง และ สุเทพ  ล่ิมสกุล , 2557)  

2) การปรับปรุงอาคารสถานท่ีของโรงเรียน ได้แก่ การปลูกต้นไปประดับอาคารเรียน ความพร้อมด้าน

บริการ เช่น น้ำด่ืม ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ และความสะอาดของอาคาร ความพร้อมในด้านการเรียน

การสอน เช่น การตบแต่งห้องเรียนให้น่าสนใจ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ความพร้อมของ

ห้องเรียนท่ีเพียงพอและถูกสุขลักษณะและเคร่ืองอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม ฯลฯ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ทำให้ผู้วิจัยมองเห็นว่าการท่ีชุมนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนน้ันเป็นปัจจัยท่ีสำคัญย่ิงผู้บริหารโรงเรียน

จะต้องให้ความสำคัญกับชุมชนและผู้เก่ียวข้อง 
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 ผู้วิจัยพบว่า ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future กรุงเทพมหานคร โรงเรียน

มีได้กำหนดนโยบายทางการศึกษาให้สอดคล้องกัลป์ไทย 4.0 วงในการนำโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและแผนการศึกษาชาติกำหนด ท้ังน้ีจะเห็นว่าด้วยสภาพปัญหาการจัดการศึกษา

ในระบบ ปรากฏว่าด้านคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนตกต่ำลงหลายด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์ 

โดยท่ัวไป ท่ีผู้เรียนประสบปัญหาในเร่ืองของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคของดิจิทัล ทำให้การ

เลือกประกอบอาชีพ มีความทุกข์ในการดำเนินชีวิตมากข้ึน และการไม่สามารถสืบทอดบทบาทของคนรุ่น

พ่อแม่ ในการสร้างสรรค์ครอบครัวและชุมชนได้ซ่ึงสอดคล้องกับ จิตจำนง กิติกีรติ (2532: 5) ได้ศึกษาสภาพ

การเปล่ียนแปลงของชุมชน และให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า เป็นการเปล่ียนแปลง

ส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นอยู่ไปสู่สภาพท่ีพึงปรารถนา ด้วยการจงใจก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนเพ่ือเปล่ียนสภาพของส่วนประกอบของชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีชุมชนต้ังไว้น้ันนับว่า

เป็นปัญหาท่ีสำคัญย่ิงในปัจจุบัน ส่วนในอีกด้านหน่ึง การจัดการศึกษาทางเลือกโดยบทบาทของหน่วยงาน

นอกระบบ กำลังมีพัฒนาการอย่างน่าสนใจในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนในฐานของสังคม ทรัพยากร 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ภายใต้ความเช่ือว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ดังน้ัน 

รูปแบบการเรียนรู้ต้องมีความแตกต่างหลากหลายด้วย ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึง

บทบาทหน้าท่ี ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างดี กล่าวคือต้อง

ทราบและเข้าใจกับวัตถุประสงค์ขอบข่ายและความสำคัญของงานบริหารโรงเรียนเพ่ือให้สามารถดำเนินงาน

ได้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้โดยกรมสามัญศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารโรงเรียน ให้

ผู้บ ริหารใช้ เป็นแนวทางในการป ฏิ บั ติ งาน เพ่ื อให้ห น่วยงาน มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล  

(พนัส หันนาคินทร์, 2542: 20) จากนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนท่ีผ่านมาถึงแม้ว่าจะมี

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง มาโดยตลอด แต่ยังขาดการดำเนินการติดตาม

ท่ีแท้จริงของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน จากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทำให้ประชาชนในสังคมไทยเร่ิมพูดถึงเร่ืองการมีส่วน

ร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองของการเมืองการปกครอง ซ่ึงแต่ก่อนถูกจำกัดจากรัฐไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางหรือความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุผลของความเป็นอันหน่ึง

อันเดียวกันของประเทศ ฉะน้ันการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่ิงสำคัญเพราะในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติกำหนดให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย ร่วมสร้างหลักสูตรท้องถ่ินจากภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ร่วมกิจกรรมการสอนตามความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ ร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

ด้วยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ส่ือการสอนท่ีจำเป็น และร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงการมีส่วนร่วม  

ในลักษณะเช่นน้ีถือได้ว่าเป็นเร่ืองใหม่ท่ีประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องยังไม่กล้าท่ีจะ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนอย่างรวดเร็วได้ ดังน้ัน ประเด็นการมี ส่วนร่วมของประชาชนตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและต้องรีบดำเนินการสำหรับบุคลากรทาง

การศึกษาทุกระดับ นอกจากน้ี การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดการด้านการบริหารของ
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ผู้บริหารแล้ว ควรจัดการศึกษาอย่างไรท่ีจะบรรลุเป้าหมายโดยให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนเป็นสำคัญ เช่น ปัจจุบัน การจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่น่าพอใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายท้ัง

ของผู้เรียนและชุมชน จะเห็นได้จากบทบาทของชุมชนในการร่วมเขียนรัฐธรรมนูญโรงเรียนหลักสูตรข้ัน

พ้ืนฐาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นตัวกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างสำคัญย่ิงด้วยเหตุผล

ดังกล่าวท่ีผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาของการศึกษาท่ีไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควรน้ันส่วนหน่ึงเกิดจากการไม่

ศึกษาถึงแผนพัฒนาการศึกษาชาติให้ดี ว่าการท่ีนำเอาชุมชนมามีส่วนร่วมน้ัน จะทำให้การศึกษาไทยเราไป

ในทิศทางท่ีถูกต้องทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ ประชาชนว่าต้องการให้การศึกษาไปในทิศทางใด

และ ส่ิงท่ีจะช่วยให้การศึกษาเดินไปในทิศทางท่ีถูกต้องน้ันต้องนำเอาชุมชนเข้ามามีบทบาททางการศึกษา

ด้วย คือให้มามีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน ซ่ึงการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนน้ีทำให้ผู้วิจัยซ่ึงเป็นครูจึงมีความสนใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

กรุงเทพมหานคร น้ันว่าเม่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วจะช่วยพัฒนาโรงเรียนได้ดีกว่าเดิมหรือมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในการเรียนการสอน จึงทำวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขอโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

2. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

4. ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศึกษาจึงกำหนดกรอบแนวคิดในการ

ดำเนินงาน เร่ืองการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ได้ดำเนินการศึกษาแบบวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 1) ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัย

ในชุมชน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน 22,878 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของ 

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน 

379 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   

 ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังน้ี 

        ตอนท่ี 1 สถานภาพของประชาชน ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 6 ข้อ 

      ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล 

Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ด้าน 32 ข้อ  

 

สถานภาพของประชาชน 
 

-  เพศ 

-  อายุ 

-  อาชีพ 

-  รายได้ 

 

การมีสว่นร่วมของชมุชนในการจัดการศึกษา 
 

-  ด้านการดำเนินงาน 

-  ด้านการตัดสินใจ 

-  ด้านการรักษาผลประโยชน์ 

-  ด้านการติดตามประเมินผล 



34 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

  การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังน้ี 

  ขอบเขตเน้ือหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังน้ี 

  1) ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  2) ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 

Mark for Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ 

  ขอบเขตประชากร การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 

Mark fo r Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน 379 คน 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

  3. การทดสอบสมมติฐาน  

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปน้ี    

1. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.89 มีอายุ 41 - 50 ปี จำนวน116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 มีอาชีพ

เป็นเกษตรกร จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท 

จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74   

2. การมี ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล  Mark for Future  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย (x#= 2.44, S.D.= 0.84) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการรักษาผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

(x#= 2.43, S.D.= 0.77) มากเป็นอันแรก รองลงมา ด้านการตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

(x#= 2.67, S.D.= 0.76) ด้านการดำเนินการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (x#= 2.33, S.D.= 0.88)  

และด้านการติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (x#= 1.85, S.D.= 0.92)  

3.การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ  

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

4. การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 2 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

5. การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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6. การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 5 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ ดังน้ี 

 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อย ท้ังน้ีอาจเน่ือง)  

เป็นเพราะโรงเรียนเป็นของเอกชนจึงทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชนน้อยนอกจากน้ี ไม่ได้มีส่วน

ร่วมกับโรงเรียนเพ่ือกำหนดมาตรการการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก มีเพียงการร่วมประชุมหารือระหว่าง

ผู้ปกครองกับครู เป็นเฉพาะกรณีเท่าน้ันท่ีมีโอกาสได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานจารีต

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ อีกท้ังมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสำรวจเด็กในเขต

บริการของโรงเรียนเพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนการจัดบริการทางการศึกษาน้อยมาก สอดคล้องกับประเวศ 

วะสี (2547 : 8) กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนท่ีสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมหน่ึง ๆ 

การมีความเช่ือร่วมกัน มีระบบคุณค่าร่วมกัน และการมีวิถีชีวิตร่วมกัน มีบูรณาการองค์ประกอบท่ีจำเป็นต่อ

วิถีชีวิตเข้ามาท้ังหมด อันได้แก่อาชีพหรือเศรษฐกิจการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การดูแลความปลอดภัย  

ความเป็นสังคมหรือความร่วมกันด้านศิลปะสุขภาพและการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างทัศนะคติท่ีดีต่อ

โรงเรียนเอกชนว่าเป็นบวกหรือลบและสอดคล้องกับ วรูม (Vroom, 1964: 328) กล่าว่า ทัศนคติและความ

พึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกันได้ เพราะท้ังสองคำน้ี หมายถึง ผลท่ีจะได้จากการท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วน

ร่วมในส่ิงส่ิงน้ัน ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงน้ัน และทัศนคติด้านลบจะแสดง

ให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ เสาวนีย์ เสนาสุ (2539: 14) ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีโรงเรียนจะให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนดังน้ี ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ทิศทางและ

เป้าหมายของโรงเรียน เพ่ือผลิตนักเรียนได้ตรงตามความต้องการของชุมชน และนักเรียนเหล่าน้ันสามารถ

อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข และชุมชนควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการทางด้านทรัพยากรแก่

โรงเรียน ทรัพยากรน้ันมีท้ังท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ และบุคคล เพราะบางคร้ังโรงเรียนขาดแคลนทางด้านวัตถุ 

บางคร้ังขาดแคลนครูหรือวิทยากรท่ีมีความชำนาญพิเศษ ซ่ึงชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร คุณช่ืน (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการ

นำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า คณะกรรมการโรงเรียนในส่วนผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า
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ของโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิจากประชาชน มีส่วนร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนน้อย และโรงเรียน

ไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน การดำเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ต้องให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมรับรู้การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบในการจัดการศึกษาไม่จำเป็น 

ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือของรัฐ เพ่ือเป็นการได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ในโรงเรียน 

ตรงตามวัตถุประสงค์ เม่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล Mark for Future  

อยู่ในระดับน้อย ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

     1.1 ด้านการตัดสินใจ ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากประชาชนเห็นว่าเป็นเร่ืองของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเร่ืองร่วมกำหนด

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ร่วมในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

และร่วมกับโรงเรียนกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถ่ิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ สองสี (2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของกรรมการ

สถานศึกษาในการวางแผนการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรม การประถมศึกษา ก่ิงอำเภอ

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีส่วนร่วม มากด้านข้ันวางแผน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ดำรง ก้อนจันทึก (2546)  ได้ศึกษาวิจัย เร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี 8 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

พบว่า กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี  8 สังกัดกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนในภาพรวมระดับมาก โดยมีส่วน

ร่วมระดับมากด้านงบประมาณเป็นอันดับแรก ด้านการบริหารท่ัวไปเป็นอันดับท่ี 2 ด้านวิชาการเป็นอันดับท่ี 

3 และมีส่วนร่วมระดับปานกลางด้านการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึงในเกษม เกิดวัน, 2549: 10) มีแนวคิดว่า องค์กรท้องถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วม

จัดการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาจะพัฒนาได้ดีเกิดผลต่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง ถ้าทุกฝ่ายทุก

คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน รักโรงเรียน ถ้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมจัดการศึกษา และพัฒนา

โรงเรียน รวมท้ังช่วยสนับสนุนท้ังบุคลากรและงบประมาณ 

     1.2 ด้านการดำเนินการ ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมากในเร่ืองร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ และร่วมรณรงค์ให้ชุมชนและองค์กรในท้องถ่ินใช้โรงเรียน

เป็นแหล่งสร้างความรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บาร์เนอร์ (อ้างถึงใน เกษม เกิดวัน, 

2549: 42) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า การมีส่วน

ร่วมกับการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยอุดมคติแล้ว ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในเร่ืองของบทบาทในช้ัน

เรียน ซ่ึงจริง ๆ แล้ว การมีส่วนร่วมของพวกผู้ปกครองจะไม่เป็นไปตามความเช่ือถือในแบบเดิมหรือแบบ

อุดมคติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา ใสงาม (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพความเป็นจริงและ
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ความคาดหวังเก่ียวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้ปกครองตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กอนุบาลใน

จังหวัดศรีษะเกษ พบว่า ลักษณะของการจัดศึกษาท่ีผู้ปกครองมีความต้องการในการเย่ียมชม เหมือนการ

นิเทศการสอนขณะครูทำกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่กับเด็ก การทำกิจกรรมเพ่ือมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง

คือต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ในทุกคร้ังและท่ีมีการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ โดยจะร่วมได้ใน

บางคร้ัง กมล ภู่ประเสริฐ (2543: 53) ได้ให้ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องคำนึงถึงหลักการจัด

การศึกษาเพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยส่วนของผู้บริหารและโรงเรียน

ควรดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาโรงเรียน การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน และช้ีแจง 

สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษา และความสำคัญของการเรียนของนักเรียน 

และความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของตนเองให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการ 

     1.3 ด้านการรักษาผลประโยชน์ ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเร่ืองร่วมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ร่วมในการสนับสนุนด้านแรงงานเพ่ือช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน 

และร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนในการร่วมงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ (2558) หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการปลูกฝังประชาธิปไตย 

ได้รับความรู้ได้ฝึกฝน อบรม เห็นตัวอย่างท้ังจากโรงเรียนและจากบริบทขอชุมชนในสังคมท่ีสอดแทรกอยู่ใน

วิถีการดำเนินชีวิต เด็กเยาวชน ประชาชน และชุมชนก็จะมีพฤติกรรมประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการใช้พลังใน

ทุก ๆ ระดับของสังคมเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาผ่านวิถีการสร้างเสริมประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนอย่าง

แท้จริงในสังคม น่าจะสามารถทำให้เกิดความย่ังยืนในทุกมิติของการพัฒนา ท้ังในมิติของการพัฒนาวิถี

ประชาธิปไตย มิติของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และมิติของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป และสอดคล้องกับพงษ์ศักด์ิ ศรีวรกุล (อ้างถึงในเกษม เกิดวัน, 2549: 58) 

กล่าวถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

จำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและครอบครัว รวมท้ังสร้างโอกาสให้คน 

ครอบครัว และองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการเตรียมการและพัฒนาการเรียนรู้ดังน้ี ส่งเสริมและ

สนับสนุนการวางแผนในลักษณะแผนงานการจัดการศึกษาท่ีมีเครือข่ายดำเนินงานท่ีเช่ือมโยงประสานงาน

กันอย่างชัดเจน สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาและฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมและสนับสนุนการระดมพลังจาก 

ทุกส่วนในสังคมเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     1.4 ด้านการติดตามประเมินผล ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมากในเร่ืองร่วมในการติดตามดูแลนักเรียนให้

ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศึกษา และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือเพ่ือ
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การพัฒนาในปีต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของปราการ เกิดมีสุข (2562: 98) ได้ศึกษาถึงดังน้ันส่ิงสำคัญใน

การแก้ปัญหายาเสพติดน้ันคนในชุมชน ครอบครัว ครู โรงเรียน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ท่ีมีบทบาท

ต้องให้ความจริงใจซ่ึงกันและกัน ไม่ใช่ทำเพ่ือผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทน หรือทำเพ่ือเอาหน้าในสังคม  

แต่เป็นการทำเพ่ือตนตนเอง ให้ชุมชนเรามีความสุขเหล่าน้ีก็จะเป็นหนทางของการแก้ปัญหาในสังคมท่ีมี

ความปองดองรักใคร่กันปราศจากยาเสพติด ชุมชนก็อยู่อย่างพอเพียงจนกลายเป็นประชารัฐท่ีม่ันคง  

และย่ังยืน เมตต์  เมตต์การุณจิต (อ้างถึงในเกษม เกิดวัน, 2549: 36) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมใน

การบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาประจำโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

คณะกรรมการการศึกษามีส่วนร่วมคณะกรรมการการศึกษามีส่วนร่วมการประสานงานและการประเมินใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2543, หน้า 53) ได้ให้ความคิดเห็นว่า การจัดการศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนสำคัญในการพัฒนานักเรียน ในส่วนผู้บริหารและโรงเรียนควรดำเนินการ

ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  

ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองท่ีมีความ

พร้อม มีกำลังความสามารถ มีกำลังทรัพย์เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพและความสนใจ  

 2. การทดสอบสมมติฐาน 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

     2.1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี วรวิทย์สุรวัฒนา (2546) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของ

กรรมการบริหารส่วนตำบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า 

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่ท่ีมีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกโรงเรียน ท้ังในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

     2.2 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของอนุบาล Mark for Future     

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา ใสงาม (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง

เก่ียวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กอนุบาลในจังหวัดศรีสะเกษ 

พบว่าความคิดเห็นตามสภาพความเป็นจริงต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง แต่เม่ือจำแนกตาม อายุ 

ไม่พบความแตกต่าง 

     2.3 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ อนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระเดช ไวทยะนิพีร์ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
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ส่วนตำบล (อบต.) ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 

การมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปี จำแนกตามอาชีพ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 

     2.4 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ อนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษวรรณ เวียรศิลป์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาบทบาทท่ีคาดหวังและ

บทบาทท่ีปฏิบัติจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่าบทบาทท่ีคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตกต่างกันตาม 

รายได้มีบทบาทหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการดำเนินการรายงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ

น้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วมเรียงลำดับค่าเฉล่ียดังน้ี ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรักษา

ผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ด้านการดำเนินการ และด้านการ

ติดตามประเมินผลเป็นลำดับสุดท้าย ดังน้ันโรงเรียน ดำเนินการให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วน

เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอนควรมีการกำหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังต่อไปน้ี 

    1.1 ด้านการตัดสินใจ โรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการ

ด้านกิจกรรมการเรียนสอน โดยให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยคในการพัฒนาโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินทางด้านการศึกษาต่อโรงเรียนโดย 

ไม่จำเป็นว่าโรงเรียนจะเป็นของเอกชนหรือรัฐบาล 

    1.2 ด้านการดำเนินการ โรงเรียนควรต้องกำหนดแผนในทำกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเฉพาะกิจกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถ่ินและของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน  

หรืออาจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสอนโดยเป็นวิทยากร ทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน 

    1.3 ด้านการรักษาผลประโยชน์ ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ

โรงเรียนสำรวจเด็กในการวางแผนในการจัดบริการทางการศึกษา ร่วมในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถ่ินรวมถึงการนำความรู้จากชุมชนสู่ 

    1.4 ด้านการติดตามประเมินผล ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหารควรสร้างวัฒนธรรมขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อม 
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และการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้สถานศึกษา 

มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน พร้อมร่วมมือกันตรวจสอบบุตรหลานกับสถานศึกษาด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 การวิจัยความคิดเห็นของชุมชนในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร    

     2.2 ปัจจัยท่ีทำให้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาล  

     2.3 คุณลักษณะของผู้นำชุมชนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
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