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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของระดับการศึกษา และอาชีพ และ 3) ศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 175 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
เครจซี่และมอร์แกน และสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนและจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .91 สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ฐานนิยม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Two - Way
Anova และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษา โดยรวม ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่ องพลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้งภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน และปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างระดับการศึกษาและอาชีพ มีผลต่ อการมีส่ วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจั ดการศึกษาของโรงเรียน
3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 1) มีฐานะ
ยากจน 2) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การวัดและประเมินผลและการนิเทศการศึ กษา และ
3) ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 4. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน คือ 1) ควรมีการชี้ประชุมแจง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ
การบริหารการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 2) ควรประชาสัมพันธ์ในการบริจาค
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม,การจัดการศึกษา, วัดผ่องพลอยวิริยาราม

2

Abstract
The purposes of this study were to investigate the situations , to compare the Parents’
Participation in Educational Management, problems, and the suggestions of Parents’
Participation in Educational Management of Wat Pongploy Wiriyaram Buddhist Scripture School
under the jurisdiction of the National Office of Buddhism The sample of the study consists of
175 Parents, using a Stratified Random Sampling method based on the ready-made table of
sample-size calculation of Krejecie & Morgan. Statistics used for the data analysis includes
Percentage, Mean and Standard Deviation, t-test and Two -Way Analysis of Variance: F-test
1. The results of the study indicated that overall the parents’ participation in
educational management was rated at a high level ( X = 3.68, S.D. = 0.59)
2. The result of the comparative analysis of Parents’ Participation classified according to
degree and occupation had significant differences at 0.05 level of confidence in both overall
and each aspect, accepting hypotheses. Tests of Between Subjects Effects Interaction degree
and occupation were effected on Parents’ Participation in Educational Management
3. The problems were as follows : a) Parents were poor b) Parents have not understand
in Participation in Educational Management, measurement, supervision and c) Parents have not
follow to information.
4. The suggestion to solve problems were as follows : a) The school provide more
opportunities for the parents to participate in educational management. b) Invite the parents to
meeting c) Public relation for donation
Keywords : Parents’ Participation, Educational Management, Wat Pongploy Wiriyaram

บทนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นสถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยวัดทา
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถาบันศาสนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
12 โดยพระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร) ได้ทาหนังสือถึงสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามขึ้น ซึ่งสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุญาต
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ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่
16 มีนาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จึง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม นั้น ได้จัดการศึกษาตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และตามที่ ม หาเถรสมาคมประกาศก าหนด
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2548) และตามระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 18 ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยึดหลักการบริหารตามหลักการกระจายอานาจทางการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ การบริหาร
วิชาการ งบประมาณ งานบุ คล และการบริห ารทั่ว ไป รวมทั้ง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550)
ปั ญหาเกี่ย วกับ การมีส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองนักเรีย น เนื่อ งจากผู้ ปกครองนัก เรี ยนส่ ว นใหญ่ มีร ะดั บ
การศึกษาไม่สูงนัก มีฐานะยากจน มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง อีกทั้งมีทัศนคติ การจัดการเรียนการสอนเป็น
หน้ า ที่ ข องครู พ ระภิ ก ษุ และการส่ ง บุ ต รหลานเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธรรม เป็ น การให้ ลู ก หลาน
มาบวชเรียนทางธรรม โดยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมมีการจัดการเรียนการสอนแผนก
สามั ญ เหมื อ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาทั่ ว ไปด้ ว ย และผู้ ป กครองมี โ อกาสมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง
งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของโรงเรียน
ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
“การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งยังไม่มีเคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อน เพี่อนาผลของ
การศึกษาใช้เป็นข้อมูลในส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น
1. เพี่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาทั้งภาพรวมและรายด้าน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ของโรงเรี ย นพระปริยัติธ รรมวัดผ่ องพลอยวิริยาราม สั งกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จาแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของระดับการศึกษา และอาชีพ
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ การมีส่ว นร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอย
วิริยาราม ปีการศึกษา 2558 จานวน 320 คน (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม, 2558)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริ
ยาราม ปีการศึกษา 2558 จานวน 175 คน โดยได้จากตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie, and Morgan
(1970 : 607-610) โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน และสุ่มอย่างโดยจับสลาก
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
2.1.1 ระดับการศึกษา
2.1.1.1 ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2.1.1.2 มัธยมศึกษา
2.1.1.3 สูงกว่ามัธยมศึกษา
2.1.2 อาชีพ
2.1.2.1 เกษตรกร
2.1.2.2 รับจ้างทั่วไป
.2.1.2.3 รับราชการ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม จาแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้านวิชาการ
2.2.2 ด้านงบประมาณ
2.2.3 ด้านบุคลากร
2.2.4 ด้านบริหารงานทั่วไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ระดับการศึกษา
- ต่ากว่ามัธยมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- สูงกว่ามัธยมศึกษา

อาชีพ
- เกษตรกร
- รับจ้าง
- รับราชการ

ตัวแปรตาม

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านบริหารทั่วไป

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ระดั บการศึ กษาและอาชีพ มี ปฏิ สั มพั นธ์ ร่ วมกั นต่ อการมี ส่ วนร่ วมของผู้ ปกครองนั กเรี ยนในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน
2. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งภาพรวมและรายด้าน
ของโรงเรียน แตกต่างกัน
3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งภาพรวม และรายด้านของโรงเรียน
แตกต่างกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึ กษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถึงผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
2. ผู้วิจัย ได้ดาเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการแจกแบบสอมถามให้ ผู้ปกครองนักเรียน
โดยตรงในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจาปี พร้อมทั้งเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ปกครองที่มาเข้าร่วม
ประชุมผู้ปกครองทั้งหมด แล้วนาชุดแบบสอบถามที่เก็บได้มาทาการจับฉลากตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง ที่กาหนดไว้
ในตารางที่ 2 จานวน 175 ชุด
3. ผู้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อจากผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ วิจั ยอธิบ ายและชี้ แจงรายละเอีย ดเกี่ ยวกั บ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ชี้แจงการทาวิจัยให้ ทราบ และวิธีการกรอกข้อมูล แก่ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็น
รายบุคคล และรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามที่ ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนของการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย ได้นาข้อมูลที่ได้จ ากแบบสอบถาม จานวน 175 ชุด มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ โดยดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้รับกลับคืนมา ใส่หมายเลขในแบบสอบถาม
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2.
3.
4.
5.

จัดทารหัสข้อมูลของตัวแปรในแบบสอบถามแต่ละตัว
กรอกข้อมูลตามรหัสลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยหาค่าร้อยละ
5.2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรม
วัดผ่องพลอยวิริยาราม อธิบายด้วยค่าเฉลี่ย (mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งแบ่ง
คะแนนเป็นช่วงชั้น ตามเกณฑ์และความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 :17 ) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51- 5.00
มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด
3.51- 4.50
มีส่วนร่วมในระดับมาก
3.51- 3.50
มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
1.51 -2.50
มีส่วนร่วมในระดับน้อย
1.00 -1.50
มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป กครองนั กเรีย นในการจั ดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธ รรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สั งกัดสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)โดยวิเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหาที่ผู้ตอบ
แต่ละคนตอบแยกประเด็นคาตอบเป็นหมวดหมู่ แล้วจัดอันดับปัญหา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1.1 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity)
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสั มประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
2.1 ร้อยละ (percentage)
2.2 หาค่า เฉลี่ ย (mean) เพื่ อทราบข้ อมูล ระดับ การมีส่ ว นร่ว มของผู้ ปกครองนักเรียนในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน
2.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อการกระจายของข้อมูลเป็นรายข้อ
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2.4 F - test เพื่อทดสอบสมมุติฐานในการการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จาแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ หากพบความแตกต่าง
ทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และการทดสอบ
ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA)
3. ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) และอธิ บ ายด้ ว ยฐานนิ ย ม(Mode) ค่ า ความถี่
และร้อยละ และจัดลาดับปัญหา อันดับ 1 -5 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหา
และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่อง
พลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สรุปผล
1. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โดยรวม ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัด
ผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68, S.D. = 0.59) เมื่อ
พิจารณารายด้าน เรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
( X = 4.09, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.85) ส่วนค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.90)
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้งภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของระดับการศึกษา และ
อาชี พ พบว่ า ผู้ ปกครองที่ มี ระดั บการศึ กษา และอาชี พ แตกต่ างกั นมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยน
ทั้งภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย และในการทดสอบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของระดับ
การศึกษา และอาชีพ โดยทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ากว่า
มัธยมศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ และด้านบริหารทั่วไป น้อยกว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษาส่ วนด้านงบประมาณ ผู้ ปกครองนักเรียนที่มี ระดับการศึกษาต่ากว่ามั ธยมศึกษา มีส่ วนร่ วมในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน น้อยกว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และในด้านบริหารงานบุคคล ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน น้อยกว่า ผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ และด้ านบริ หารทั่วไป น้ อยกว่ า ผู้ ปกครองที่ มี อาชี พรั บราชการ และผู้ ป กครองนั กเรี ยนที่ มีอ าชี พ
เกษตรกรรม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคล น้อยกว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการและปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างระดับการศึกษาและอาชีพ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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3. ปั ญหาการมีส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองนัก เรีย นในการจัด การศึก ษาของโรงเรี ยนในแต่ล ะด้ าน คื อ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 1) มีฐานะยากจน ไม่มศี ักยภาพ ในการบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 2) ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ 3) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วัดและประเมินผล
4) ไม่เข้าใจการนิเทศการศึกษา และ5) ผู้ปกครอง ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
4. โดยมีข้อเสนอแนะว่า 1) ควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 2) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับการการ
ติดตามประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 3) ควรประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับ การบริจาค 4) ควรประชุมชี้แจง
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้คาแนะนาช่วยเหลือด้านการบริหารการเงิน 5) ควรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจเรื่ องการพัฒ นาครู และด้านการบริห ารทั่ว ไป เพื่อขอความร่ว มมือในการพัฒ นาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ที่ พบว่ า สภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นในการจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมวั ด ผ่ อ งพลอยวิ ริ ย าราม สั ง กั ด ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ โดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ด าเนิ น การตามหลั ก การ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริ ห ารทั่ ว ไป และยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ในทุกด้าน สอดคล้องกับ พระครูวุฒิธรรมานันท์ (2554) ทาการวิจัยศึกษาการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอน้อย กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการบริห ารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า การบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน
เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อย ได้แ ก่ ด้า นการบริ ห ารงบประมาณ ด้า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้า นการบริ ห าร
สภาพแวดล้อม และด้านการบริหารบุคคล และสอดคล้องกับพระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว . (2553) ได้ศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม
1 ใน 6 ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
งานวิชาการ การจัดสื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมิน ผลการเรียนรู้ พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก แต่ข้อค้นพบดังกล่าวแตกต่างจาก
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พระนากร มีภูคา (2553) ได้ทาการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียน
บ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ จาแนกตามวุฒิ การศึกษาและ
อายุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 250 คน พบว่า 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และรายด้านพบว่า ด้านการจัดหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การตัดสินใจในนโยบายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
อย่างไรก็ตามข้อค้นพบดังกล่าวแตกต่างจากข้อค้นพบของมหรรณพ ยะอนันต์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จาแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งการสรุป
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับ พะนา
กร มีภูคา (2553) ทาการวิจัยศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อน
ราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป กครองนั กเรีย นในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ จาแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียนจานวน 250 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย รวมทั้ง
บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับปานกลาง
และเมื่อมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจาแนกตามระดับการศึกษา
และอาชีพ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบผู้ปกครองในด้านการศึกษา
นั้น ยังพบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยกว่า ผู้ปกครอง
ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา ส่วนในด้านอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาน้อยกว่าอาชีพรับราชการ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากลักษณะส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา
และอาชีพ ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ มหรรณพ ยะอนันต์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
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ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จาแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน แตกต่างกันในทุกด้าน และยังสอดคล้องกับ บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552)
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จากผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ปกครองที่มี ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับพะนากร มีภูคา (2553) ได้ทาการวิจัย
ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียน
บ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ จาแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
จาแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุ ระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน

ข้อสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ควรนาเสนอรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษา ต่อ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา และประสานองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา โดยเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ทราบผ่านระบบการสื่อสารอย่างกว้างขวาง
3. ผู้บริหารโรงเรี ยนควรส่ งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนางานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนด้วย
ข้อสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริ ยั ติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เพื่อนาเสนอสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยทาการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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