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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบ้านสุรศักดิ ์สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

PARENTS’ PARTICPATION IN THE ADMINISTRATION OF BAN SURASAK 
SCHOOL UNDER THE CHONBURI EDUCATIONAL PRIMARY SERVICE AREA 

OFFICE 3 
 

ดวงมณี  พิลกึ 
โรงเรยีนไทรงามพทิยาคม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนของผูป้กครองในการบริหาร
โรงเรยีนบา้นสรุศกัดิ ์สงักดัส านกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรุเีขต 3 ด าเนินการวิจยัโดยวิธีวจิยั
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 จ านวน 210 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเป็นแบบสอบถามที่มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร ้อยละ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ t  

ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  
บา้นสรุศกัดิ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีสว่นรว่มในการบรหิารโรงเรียนอยู่ในระดบัมากทกุ
ดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการ
บริหารงานการเงินและงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่ วไป และด้านการบริหารงานบุคคล  
2) ผูป้กครองนกัเรียนที่มีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนรว่มในการบริหารโรงเรียนบา้นสรุศกัดิ์ 
สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และผูป้กครอง
นกัเรยีนที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีสว่นรว่มในการบรหิารโรงเรียนไม่แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นรว่มของผูป้กครอง, การบรหิารโรงเรยีน 
 
ABSTARCT 

This research aims to study and compare. of parents’ participation in the administration 
of Ban Surasak School under the Chonburi Educational Service Area Office 3 .  Conducting 
research by quantitative research methods. The sample group are the 210 parents of students 
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at Ban Surasak School. under the Chonburi Educational Service Area Office 3.  Tools used for 
data collection are 5  level rating scales questionnaires. The purposes of this research were to 
study and compare parents’ participation in the administration of Ban Surasak School. under 
the Chonburi Educational Service Area Office 3 .  Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and independent t-test. 

The results revealed that: 1)  The parents of students who are sample groups have 
participated in the administration of Ban Surasak School. under the Chonburi Educational 
Primary Service Area Office 3  at a high level in overall. When considering each aspect, the 
parents have participated in school administration at a high level in all aspects. By sorting the 
average value from descending order, are academic administration, budget management, 
general administration and personnel management respectively. 2)  The parents, who have 
different ages, have no different participation in the administration of Ban Surasak School. 
under the Office of Primary Educational Service Area, Chonburi Region 3 .  The parents, who 
have different educational levels, have no different participation in the school administration. 
 
Keywords: Participation, School Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส  าคัญส าหรับการ
พัฒนาการศึกษา คือเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้ก
ภ า ค ส่ ว น  ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาตามกระบวนการในการบริหาร
โรงเรียนทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารงานทั่วไป โดยการการบริหารที่
เปิดใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ รว่มกนัวางแผน รว่มมือกนัด าเนินงาน
การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
ผูบ้ริหารยุคใหม่ควรน าหลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อ
พฒันาระบบการจดัการศึกษาใหม่ใหเ้กิดความ
ยั่ งยืนและได้มาตรฐานตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

การมีส่วนร่วมในบริหารโรงเรียนมี
ความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาคือเปิด
โอกาสใหทุ้กภาคส่วนและผูป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียนทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้น
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ ดา้นบริหารงานบคุคล 
ด้านบริหารงานทั่ วไป โดยการร่วมมือกัน
ด า เนินงานด้วยกันทั้งองค์กร ซึ่ งผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องน าหลักการบริหารแบบมี
สว่นรวมเขา้มาบรหิารโรงเรยีน เพื่อพฒันาระบบ
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การจัดการศึกษา มีประสิท ธิภาพให้ เ กิ ด
ความก้า วหน้ายั่ ง ยื น  และ ได้มาตรฐาน
การศกึษาใหบ้รรลผุลส าเรจ็ 

ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 อยู่ในช่วง
การพัฒนาระบบการจัดการบริหารการศึกษา  
ผูศ้กึษาจึงคน้ควา้หาสาเหตปัุจจยับางอย่างของ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ในปี 2560 ที่
ผ่านมา พบว่าผูป้กครองไม่ไดใ้หค้วามส าคญัใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
เพราะจากเอกสารการเข้าร่วมประชุมของ
ผูป้กครองโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ใน พ. ศ. 2560 
ผูป้กครองเขา้รว่มประชมุกนันอ้ยและผูป้กครอง
บางส่วนไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมไดเ้พราะ
ติดภาระหนา้ที่การประกอบอาชีพ ดว้ยเหตุนีผู้ ้
ศกึษาจึงมีความสนใจที่จะศกึษา การมีสว่นรว่ม
ข อ ง ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น 

บา้นสรุศกัดิ ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เ พื่ อ ศึ กษากา ร มีส่ วน ร่ วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 จ าแนกตาม อาย ุและ
ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดา้นเนือ้หา การศึกษาคน้ควา้

ครัง้นี ้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การบรหิารโรงเรยีนบา้นสรุศกัดิ ์สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 
และเปรียบเทียบการมีส่วนรว่มของผูป้กครองที่
มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 3 ใน 4 ด้าน ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบรหิารงานทั่วไป 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบา้นสรุศกัดิ์สงักดัส านกังานการศึกษา
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุีเขต 3 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 450 คน 
 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิ จัยก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศกึษาความความคิดเห็นของครูที่
มีการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียน
กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2 โดยการศึกษาความคิดเห็นการนิเทศ
ภายในดา้นวิชาการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลักสตูร
สถานศกึษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้น
การใช้สื่ อการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลเป็นตวัแปรตามและก าหนดใหปั้จจยั
ส่วนบุคคลของครูไดแ้ก่ เพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณใ์นการสอนเป็นตวัแปรอิสระ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ 

“ผู้ปกครองในโรงเรียนโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 
สงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3 ” ปีการศกึษา 2561 จ านวน 450 คน จาก 
3 ช่วงชั้นและ 1 ระดับ ได้แก่ 1) ผู้ปกครอง
ในช่วงชัน้ที่ 1 ระดบัชัน้อนุบาล 2-3 จ านวน 55 
คน 2)  ผู้ปกครองในช่วงชั้นที่  2  ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่  1 - 3  จ านวน  134  คน  
3 )  ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น ช่ ว ง ชั้ น ที่  1  ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา ปีที่  4 - 6  จ านวน  140  คน  
4) ผูป้กครองในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ปี
ที่ 1-3 จ านวน 121 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
โรงเรียนโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สังกัดส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ
วิ เ ค ราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติ พื ้น ฐาน  ได้แก่
ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉ่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติอนมุานใช ้Independent t-
test 
 
ผลของการวจิัย 

ผลการการวิเคราะห์ระดับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

บา้นสรุศกัดิ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมและราย
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้น
การบรหิารงานงบประมาณ ดา้นการบรหิารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารงานทั่วไป โดยรวม

อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้นสรุปไดด้งันี ้

1. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บา้นสรุศกัดิ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารงานทั่วไป ดา้น
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ  

2. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บ้านสุรศักดิ์  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน อยู่ในระดบัมากบางขอ้ ยกเวน้
ขอ้ที่อยู่ในระดบัปานกลางคือ การสนบัสนนุการ
จดัหอ้งสมดุโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอ้
ที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ในการปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
รองลงมา ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาการเรียนรูข้อง
นักเรียนการปรบัปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญการสนบัสนนุ
การจัดสภาพ แวดล้อมที่เอือ้ต่อกระบวนการ
เรียน รู ้ การส่ง เสริมการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู ้การสง่เสรมิ
และสนบัสนนุการจดัแหลง่เรียนรู ้การเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้การพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษา สนับสนุนการจัดหา/ผลิตสื่อการ
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สอน ข้อที่ อยู่ ในระดับปานกลางคือ  การ
สนับสนุนการจัดห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บา้นสุรศักดิ์ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากบางขอ้ ยกเวน้
บางข้อที่อยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่  การ
จัดสรรงบประมาณ รองลงมาอยู่ในระดับปาน
กลาง การระดมทรพัยากรเงินเพื่อการบริหาร 
การวางแผนการบริหารงบประมาณ โดยขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ ไดแ้ก่ การสนบัสนนุในการจดัหา
รายไดใ้นการจดัการศกึษา รองลงมา ไดแ้ก่ การ
ระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน การเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาซือ้
พสัดอุปุกรณ ์และเทคโนโลยีทางการศกึษา การ
จัดหาทรัพยากรที่จ  าเป็นเพื่อการการจัดการ
เรียนรู ้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นธรรมและการประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดในระดับ
มาก  

4. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บา้นสุรศักดิ์สังกัด ดา้นการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ครูมีส่วนร่วมการบริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับมากบางขอ้ ยกเวน้บางขอ้ที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ไดแ้ก่ การเสนอแนะเก่ียวกับ

การวางแผนก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
บริหารงานบุคคล โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแ้ก่ การสนับสนุนใหโ้รงเรียนพฒันาครูอย่าง
ต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ การสรา้งขวัญและ
ก า ลั ง ใ จ ในกา รปฏิ บัติ ง า น ขอ งค รู  ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครู 
การน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาจัดการเรียนรู ้การ
เสนอแนะเก่ียวกับอัตราก าลังครู การก าหนด
แ ผ นพัฒ น า ค รู  ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ
จรรยาบรรณของครู การใหข้อ้มูลเก่ียวกับการ
พัฒนาครู และการเสนอแนะเก่ียวกับการจัด
สวสัดิการครู มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุในระดบัมาก 

5. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บ้านสุรศักดิ์ ด้านการบริหารงานทั่ วไป โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการบริหาร
โรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
ไม่พงึประสงคข์องนกัเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ การ
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ  การจัดหา
ทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียนที่ยากจน การวาง
แผนพัฒนาสถานศึกษา การประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในการจัดบริการทาง
วิชาการแก่สังคม การสร้างเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศกับการก าหนดแนวทางพัฒนา
โรงเรียน การก าหนดวิสัยทัศน ์และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรียนสู่ชุมชน การเป็นกรรม
การในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และการ
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สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนของโรงเรียน 
มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ 

6. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 

6.1 ผู้ปกครองนัก เรียนที่ มีอายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
บา้นสรุศกัดิ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ผูป้กครองที่มีอายตุ่างกนัมีสว่น
ร่วมในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 3 ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นบรหิารงานบคุคลและดา้นการ
บริหารงานทั่ วไป ในด้านทุกด้านผู้ปกครอง
นกัเรียนมีสว่นในการบรหิารโรงเรียนไม่แตกตา่ง
กนั 

6.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่ มีระดับ
การศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนบา้นสรุศกัดิโ์ดยภาพรวมไม่แตกตา่งกนั 
ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เม่ือพิจารณา
เ ป็นรายด้าน  พบว่า  ผู้ปกครองที่ มี ระดับ
การศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 ไม่แตกต่าง
กนัทกุดา้น 
 
 
 

การอภปิรายผล 
จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมพบวา่ ผูป้กครอง
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่
ใ น ร ะดับมากทุกด้าน  เ ช่ น กัน  ทั้ ง นี ้อ าจ
เนื่องมาจากโรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง
เขา้มามีสว่นในการจดัการบรหิารโรงเรียนในทกุ
ดา้นและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ไดเ้ขา้มา
สนับสนุนการบริหารโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ทุก
ดา้น ทั้งดา้นวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ 
ดา้นบริหารบคุคล ดา้นบริหารงานทั่วไป เพื่อให้
การเรียนรูข้องบุตรหลานมีคุณภาพ เนื่องจาก
ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงใหค้วามส าคัญและเห็น
คุณค่ า ขอ งกา รศึ กษา  ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจัยของธรรมรตัน ์พงษ์ทอง (2559) ซึ่ง
พบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัยในเขตอ าเภอแก่งหางแมว 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาจนัทบรุีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเรยีนรูท้ี่บา้น ดา้น
การเลีย้งดู ดา้นการใหค้วามร่วมมือกับชุมชน 
ดา้นอาสาสมัคร ดา้นการสื่อสาร และดา้นการ
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ตัดสิน ใจ  และสนับสนุนผลการวิ จัยของ
กาญจนา เอียดสยุ (2560) ซึ่งพบว่าระดบัการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้กครองใน
ภาพรวม  และรายด้านอยู่ ใ น ระดับมาก 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
ที่สดุ คือ ดา้นกิจกรรมนักเรียนรองลงไป ไดแ้ก่ 
ด้านวิชาการ ด้านประกันคุณภาพ และด้าน
งบประมาณ ตามล าดับ  และสนับสนุน
ผลการวิจัยของนันท์  เสียมไหม (2559) ซึ่ง
พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการมีสว่น
รว่มจดัการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ และสนบัสนนุผลการวิจยัของ เบญจวรรณ  
ชาวสา้น (2559) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการ
โรงเรียนวดัคลองขวาง (จรูญชนมร์าษฎรบ์  ารุง) 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น ซึ่งตรงกบัผลการวิจยัของ 
นิตยา  โนจิต (2556) ซึ่งพบว่า ผูป้กครองมีสว่น
ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบง
ตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ตดัสินใจ การปฏิบตัิ และการประเมินผล ภายใต้
การบริหารงานทั้ง  4 ด้าน ได้แก่  ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารงานทั่วไป และเม่ือพิจารณาแต่
ละดา้นมีรายละเอียด ดงันี ้ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ และดา้นการบริหารงานทั่วไป พบว่า 
ผูป้กครองมีสว่นรว่มในการประเมินผลมากที่สดุ 

รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ส่วนการบริหารงานด้านงบประมาณ พบว่า 
ผูป้กครองมีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมมาก
ที่ สุด  รองลงมาคือ  การมีส่ วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
สว่นดา้นการบรหิารงานบคุคล พบวา่ ผูป้กครอง
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ ไม่
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของพรพิมล จิตจักร 
(2557) ที่พบว่าการมีส่วนรว่มของผูป้กครองใน
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนทานสมัฤทธ์ิวิทยา 
สังกัดส านักส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
นนทบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน  และไม่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกันรญาณี  ศรีสรุกัษ์ (2559) ที่
พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บรหิารวิชาการโรงเรียนพลตูาหลวงวิทยา สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและ
รายดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คือดา้นบริหารงาน
วิชาการการ ดา้นการบรหิารงานบคุคล ดา้นการ
บริหารงานทั่ วไปและด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ตามล าดบั ผลจากการเปรียบเทียบ
อายขุองผูป้กครองที่มีอายตุ่างกนั มีส่วนรว่มใน
การบริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้น คือดา้นบริหารงานวิชา 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และดา้นบริหารงานทั่วไป ซึ่งอาจเป็น
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เพราะผูป้กครองทัง้ที่อายตุ  ่ากว่า30 ปี และอายุ
30 ปีขึ ้นไป ต่างให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาเพื่อคุณภาพของบุตรหลานของตน 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กาญจนา  เอียดสยุ 
(2560) ซึง่พบวา่ผูป้กครองท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน คือด้านวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นกิจการนกัเรียน และดา้น
ประกนัคณุภาพ ไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างจาก
งานวิจยัของ บุญณภทัร ์ เดือนกลาง (2552) ที่
พบว่าผูป้กครองนักเรียนที่มีอายุต่างกันมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบา้นลาด
ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.05  
ผลจากการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของ
ผูป้กครองทีมีระดบัการศกึษาต่างกนั มีสว่นรว่ม
ในการบริหารโรงเรียนทัง้โดยภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นื่องจากผูป้กครองทกุ
ระดับการศึกษาต่างเห็นประโยชน์ของการ
ร่วมมือร่วมใจและระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษาโดยมุ่งให้สถานศึกษามีความเลิศ 
สอดคล้อ ง กับ ง าน วิ จั ย ขอ ง  บุญณภัท ร์   
เดือนกลาง (2552) ที่พบว่าผู้ปกครองที่ มี
ก า รศึ กษาต่ า งกัน  มี ส่ วน ร่ วม ในการจัด
การศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
สนับสนุนงานวิจัยของเบญจวรรณ ชาวส้าน 
(2559) ที่พบว่าผู้ปกครองที่ มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของ
โรงเรยีนโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ระดับ 0.5 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ เสียมไหม 
(2559) ที่พบว่าผู้ปกครองที่ มีวุฒิการศึกษา
ต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า รายดา้นมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.5 คือดา้นการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ กันรญาณี  ศรีสุรักษ์ (2559) ที่
พบว่าผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.5 ยกเวน้รายดา้น
แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรยีนบา้นสรุศกัดิใ์นสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 ควรสง่เสรมิ
ให้ผู้ปกครองในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนจัดตั้งห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ 

1 . 2  ด้า น ง านกา รบ ริ ห า ร ง าน
งบประมาณ โรง เรียนบ้านสุรศัก ดิ์  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 3 ควรใหเ้ครือข่ายผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการเป็นกรรมการในการจัดซือ้จัดจ้าง
ค รุภัณฑ์ของโรง เรียน  เพื่ อความโปร่ง ใส 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพ
ใช้งานของมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพ
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การใชง้านของครุภัณฑเ์พื่อใหเ้กิดความคุม้ค่า
ไดป้ระโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพ 

1.3 ด้านงานการบริหารบุคคล 
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ควรให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
รวบรวมขอ้เท็จจริงเม่ือมีปัญหาการผิดวินยัของ
บคุลากรในโรงเรียน โดยหมนุเวียนใหผู้ป้กครอง
ทกุคนไดมี้โอกาสเป็นกรรมการเท่าเทียมกนั 

1.4 ด้านงานการบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ควรให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในทุกดา้น

อย่างเท่าเทียมกันและน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในแต่ละดา้นอย่างละเอียด เพื่อเป็น
แนวทางในการน าไปใชใ้นการบรหิารโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนในโรงเรียน 
อื่ น  ๆ  สั ง กั ดส า นั ก ง าน เ ขตที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เพื่อให้การบริหาร
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ต ร ง
วตัถปุระสงคข์องการจดัการศกึษาตอ่ไป 
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