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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาและผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน ในปีการศึกษา 2556 รวมจ านวนทั้งสิ้น 885 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย   
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการตัดสินใจ การปฏิบัติ  และการประเมินผล ภายใต้การ
บริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลมากที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนการบริหารงานด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครอง  
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มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่ วนร่วมในการ
ประเมินผล ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด รองลงมา
คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 
ค าส าคัญ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   การบริหารงานโรงเรียน   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed to investigate the guardians’ participation in extended educational 
opportunity school administration, Bongton Sub-District, Doi Tao District, Chiang Mai Province. 
The samples used in this research were 885 guardians of both Baan Noyhuayrinwittaya School 
students and Baan Bongton School students in the academic year 2083. The tools used in this 
study were questionnaires and interview questions concerning the guardians’ participation in 
extended educational opportunity school administration, Bongton Sub-District, Doi Tao District, 
Chiang Mai Province.  The data gaived from the questionnaires was analyzed by using frequency, 
percentage, mean and standard deviation whereas the data oblained from interviewing was 
analyzed using analytic induction.   
 The findings revealed that the guardians’ participated in extended educational 
opportunity school administration, Bongton Sub-District, Doi Tao District, Chiang Mai Province in 
terms of decisionmarking, operating and evaluating in the areas of academic administration, 
budget management, personnel management and general management. it was found that the 
levels of participation for each area were different. For the Moreover. When considering each 
aspect in details, academic administration and general management, the guardians’ participated 
in evaluating the most, followed by operating and decision-making.  As for the budget 
management, guardians’ participation mostly involved performing, followed by decision-making 
and evaluating, Whereas participation in the area of personnel management involved operating 
the most, followed by the guardians’ evaluating and decision-making.   
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้เกิดประโยชน์สุขอันยั่งยืนของมนุษย์ เป็นการวางรากฐาน
การด าเนินชีวิตให้กับบุคคลในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นไปในลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมทั้งด้านจิตใจ สังคม สติปัญญา 
สุขภาพพลานามัย และการประกอบอาชีพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546, 25) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่การ
บริหารงานและการจัดการศึกษาของรัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการบริหารงานและจัดการศึกษา
โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ได้แก่  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน  
ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548, 83) ได้กล่าวถึง การกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาในด้าน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
ให้กับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่
สถานศึกษาให้มากที่สุด เพ่ือให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็ง ความคล่องตัวเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่
สถานศึกษา แต่จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ประชาชนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นยังไม่มีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายการศึกษา และการก าหนดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมจะมีบ้างก็
อยู่ในรูปการช่วยเหลือแรงงาน แรงทรัพย์ หรือการบริจาควัสดุครุภัณฑ์ มากกว่าการร่วมคิด ร่วมวางแผ น ร่วม
ตัดสินใจหรือร่วมติดตามผล 
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 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, 8– 9) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนที่ต้องการ
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ นโยบายปฏิรูประบบบริหาร
การศึกษา โดยได้ก าหนดอย่างชัดเจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546, 86) ได้ระบุถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และก าหนดให้สถานศึกษา ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาบันประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนโดยร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  
 ในขณะที่ รุ่ง  แก้วแดง (2546, 60) ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การท าหน้าที่ของครอบครัว กลุ่มสังคมและสถาบันต่าง ๆ  ในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ในครอบครัวเดียวกัน หรือแม้แต่ระหว่ างสถาบันครอบครัวต่อ
ระบบสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ  ในสังคมก าลังเข้าสู่สภาพความสัมพันธ์ที่เสียสมดุล บทบาทหน้าที่ของสถาบันทาง
สังคมท่ีมีต่อการพัฒนามนุษย์อ่อนแอลง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันครอบครัว
ที่บทบาทหน้าที่ของพ่อ แม่ ในการพัฒนาสมาชิกที่อ่อนเยาว์ บุตรหลาน ทั้งในด้านการศึกษา การอบรมทางสังคม 
ทักษะชีวิตที่ถูกเปลี่ยนไป เป็นการมุ่งเน้นที่การท างานหารายได้และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแทน แม้ว่า
สภาพครอบครัวที่ปรากฏในปัจจุบันจะเป็นภาพที่สะท้อนถึงความอ่อนแอลงต่อการทบทวนคุณค่า และบทบาทของ
ครอบครัว ในฐานะเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์และสังคม รวมทั้งแนวคิดในการพัฒนาเสริมพลังให้แก่
ครอบครัว บทบาทครอบครัวในฐานะผู้ดูแลจะถูกเปลี่ยนมือเข้าสู่ระบบโรงเรียนไปเกือบทั้งหมด แต่ในความเป็นจริง 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จ านวนหนึ่งก็ยังไม่ได้ละเลยบทบาทหน้าที่ของตนเอง หากแต่ยังมีกลุ่มเล็ก ๆ  เข้าร่วมแสดง
ความสนใจต่อลูกหรือบุตรหลาน ซึ่งพลังและการมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการพัฒนาการศึกษาของ
ลูกหลานในช่วงที่ผ่านมายังไม่แสดงศักยภาพในระดับที่ควรจะเป็น ถึงแม้จะมีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู
ของโรงเรียนขึ้นก็ตาม แต่กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นลักษณะการหาทุนเพ่ือน ารายได้มาพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ส่วนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น 
ยังคงมีอยู่ในขอบเขตที่จ ากัดหรือไม่เต็มศักยภาพตามที่เป็นจริงของครอบครัว  
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 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ซึ่งทุกฝ่ายสามารถประสานความร่วมมือ
ในการบริหารงานในกิจกรรมต่าง ๆ  และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่ งส าคัญในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (2542 , 83) ส าหรับการเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมของผู้ปกครองจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนเจตคติ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนรู้เสริมได้ที่
บ้าน ฉะนั้นหากได้น าเอาพลังความคิดความเอาใจใส่ และการร่วมรับผิดชอบของผู้ปกครองนักเรียนมาสนับสนุน
และส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้านได้แล้ว จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในตัวเด็กนักเรียนที่ยั่งยืน สิ่งเหล่านี้จัดได้ว่าเป็น
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและจัดการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับ
นักเรียนมากท่ีสุด  เพื่อพัฒนาการบริหารงานและจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและนักเรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีจ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
น้อยห้วยรินวิทยา และโรงเรียนบ้านบงตัน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษา ชั้นปีที่ 8 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จากแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านบงตัน (โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา, 2555, 37; โรงเรียนบ้านบงตัน, 2555, 48-42) 
พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ผ่านมายังไม่มากเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะมีนโยบายการ
บริหารงานของโรงเรียน จ านวน 4 ด้าน คือ (8) ด้านการบริหารงานวิชาการ (2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
(3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (4) ด้านการบริหารงานทั่วไป และแผนกลุยทธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านดังนี้  (8) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้เวลาในการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้ไม่มีเวลาดูแล
บุตรหลานในการพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนเท่าที่ควร อีกทั้งผู้ปกครองยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารงานและคิดว่าตนเองไม่มีความรู้ในการบริหาร และผู้ปกครองยังมีทัศนคติว่าโรงเรียนต้องเป็นฝ่าย
รับผิดชอบการบริหารงานและการศึกษาของเด็กเพราะคิดว่า ครูเป็นผู้ที่มีความรู้มาก นอกจากทางโรงเรียนมี
หนังสือเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองจึงเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน  อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน  
  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 
 

[545] 
 

 
 
มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงาน
ของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 8. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาต าบล
บงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา จ านวน 840 
คน  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน จ านวน 288 คนรวมทั้งสิ้นจ านวน 358 คน ในปีการศึกษา 2556 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  2.8 กลุ่มตัวอย่างชุดที่ 8 ส าหรับตอบแบบสอบถาม 
   กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบหลายขั้นตอน (multi stage sampling) 
จ านวน 885 คน โดยด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่  8 ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมกุล, 2553, 875) ได้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 
จ านวน 840 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน จ านวน 288 คน ในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 358 
คน  
   ขั้นที่  2 จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ในขั้นที่ 8  คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  
จ านวน 840 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน จ านวน 288 คน ได้ด าเนินการต่อโดยท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 8- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทั้ง 
2 โรงเรียน โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้  
 

 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง    =    จ านวนประชากรของแต่ละโรงเรียน X  กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
ในแต่ละระดับชั้น     จ านวนประชากรทั้งหมด 
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   ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา จ านวน 74 
คน และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน จ านวน 888 คน (ปีการศึกษา 2556)  
   ขั้นที่  3 เมื่อด าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับชั้นในแต่ละโรงเรียน เรียบร้อยแล้ ว 
ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการน าเลข
ประจ าตัวของนักเรียน ในแต่ละระดับชั้นมาจับสลากตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณไว้แล้ว 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างชุดที่ 2 ส าหรับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
   กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งคัดเลือกโดยการให้ครูประจ าชั้นอนุบาล ปีที่ 2 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถให้ค าตอบจากการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างได้ครบถ้วนมากที่สุด มาห้องละ 8 คน จาก 2 โรงเรียน คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน
วิทยา จ านวน 80 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน จ านวน 80 คน รวมจ านวน  20  คน 

3.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 3.8. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการมีส่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff (อ้างถึงใน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550, 88 ) แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้  (8) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 3.2. การบริหารงานของโรงเรียน  ตามหลักการบริหารของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2545  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546, 25) มี จ านวน 4 ด้าน คือ (8) ด้านการ
บริหารงานวิชาการ (2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (4) ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.8 แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   ตอนที่ 8 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ต าบลบงตัน  อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และได้น า
แบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  
โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้ว  จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้ (Try-
Out) กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร  ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 
คน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .9767 และผู้ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเข้าใจทางด้านภาษาที่
ตรงกันกับเจตนาของผู้วิจัย   
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 4.2 แบบสัมภาษณ์  เป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
  8) ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส และ ท่านเคย

ติดตามงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสอย่างไรบ้าง   
  2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   ท่านสนับสนุนงบประมาณหรือวิธีระดมทุนในการช่วยเหลือโรงเรียนขยายโอกาสอย่างไรบ้าง 

และ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและเงินบริจาคของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

  3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
   ท่านมีความคาดหวังอย่างไรกับครูผู้สอนและบุคคลการทางการศึกษา ที่เข้ามาสอนใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
   ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนขยายโอกาสจัดขึ้นหรือไม่ แล้วท่านมีบทบาทในการ

ด าเนินกิจกรรมอย่างไร และ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนขยายโอกาสให้มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อเรียนอย่างไรบ้าง ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของโรงเรียนขยายโอกาสอย่างไรบ้าง 

  ผู้วิจัยน าแนวทางการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ไปทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าว มีความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหาแล้ว  จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้  (Try-Out) กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ต าบล
บ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทดลองสามารถเข้าใจในเนื้อหาและตอบค าถามได้อย่างครอบคลุม 
ตรงกันกับเจตนารมณ์ของผู้วิจัย   

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 885 ฉบับ และรวบรวมกลับมา

ได้ทั้ง 885 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 800  จากนั้นได้ท าการตรวจสอบ พบว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติในขั้นตอนต่อไป  

 ส าหรับการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนั้น ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบงตัน จ านวน 20 
คน โดยสัมภาษณ์วันละไม่เกิน 4 คน สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนครั้งละ 8 คน โดยจะใช้เวลาในการ  
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สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉลี่ยไม่เกินคนละ 8 ชั่วโมง จากนั้นน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เนื้อหาต่อไป 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.8 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ร้อยละ แล้วน าเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 6.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัย 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอ

ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมภาษณ์  ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาท้ัง  4  ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 

ตารางท่ี  1   
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครอง 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานวชิาการ  ̅  S.D. ระดบัการมส่ีวนร่วม 

1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2.77 0.56 ปานกลาง 
2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 2.79 0.49 ปานกลาง 
3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.9 0.45 ปานกลาง 

 

 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง
ทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  ผู้ปกครองได้เข้าร่วมในการประชุมของ
หมู่บ้านและเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในการรับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
การร่างหลักสูตร โดยการวางแผนและการตัดสินใจ ผู้ปกครองมอบหมายหน้าที่ให้แก่สถานศึกษา นอกจากนั้นแล้ว 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ ร่วมแข่งขันในงานกีฬาสี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ตลอดจนการ
เข้าชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่ายและระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส าหรับการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ผู้ปกครองร่วมในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลและติดตามผลการเรียนของบุตรหลาน
จากการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง  
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 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 

ตารางท่ี  2   
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานงบประมาณของผู้ปกครอง 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ̅  S.D. ระดบัการมส่ีวนร่วม 

1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2.64 0.58 ปานกลาง 
2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 2.67 0.49 ปานกลาง 
3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.31 0.53 นอ้ย 

 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ ในประเด็น 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือโดยมีการร่วมประชุมเพ่ือลงมติในการเลือกในการจัดผ้าป่าสามัคคี 
เพ่ือระดมทรัพย์ในการซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือใช้ในโรงเรียน และจัดผ้าป่าเพ่ือสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณ
โรงเรียน แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าไปร่วมเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ  ตลอดจน
ร่วมวางแผนการบริหารจัดการเงินที่ ได้รับบริจาคของโรงเรียน ยกเว้นแต่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเข้าไปปิด
บัญชีรายรับรายจ่าย และให้ทางโรงเรียนเสนอรายงานต่อชุมชนในการน าเงินที่ได้จากการบริจาคไปใช้ประโยชน์  
ส าหรับการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้สนับสนุนการบริหารงาน
ของโรงเรียนขยายโอกาส เช่น การจัดกิจกรรมชกมวย ร าวง โดยน ารายได้บริจาคแก่โรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและบริจาคทุนทรัพย์ในโอกาสต่าง ๆ  เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมข้ึน หากไม่มีการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนไม่
การระดมทุนจากผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ยกเว้น
ผู้ปกครองที่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแลระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียน ตลอดจนไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนทางโรงเรียนจะสรุปรายงานผลการใช้งบประมาณต่อที่ประชุม 
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 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ตารางท่ี  3 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานบุคคลของผู้ปกครอง 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล  ̅  S.D. ระดบัการมส่ีวนร่วม 

1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2.4 0.66 นอ้ย 
2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3.12 0.46 ปานกลาง 
3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.9 0.96 ปานกลาง 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าได้ไป
มีส่วนร่วมในการฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และร่วมวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราครูผู้สอนว่า
ต้องการครูวิชาเอกอะไร และผู้ปกครองร่วมวางแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน ส่วนการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้
สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา และอ านวยความสะดวกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การช่วยพัฒนา
โรงเรียน ช่วยซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา ช่วยพัฒนาถนนในโรงเรียนเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทาง
สะดวกในการปฏิบัติงาน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
เช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของครูผู้สอน เช่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการก ากับดูแลความปลอดภัยของครูผู้สอนของผู้น าชุมชนและผู้ปกครอง  
 4. ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป 
 

ตารางท่ี  4  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานทั่วไปของผู้ปกครอง 
 

ข้อ ด้านการบริหารทัว่ไป  ̅          S.D. ระดบัการมส่ีวนร่วม 

1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2.78 0.61 ปานกลาง 
2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 2.85 0.59 ปานกลาง 
3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3 0.69 ปานกลาง 
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ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป ในระดับปานกลางทุกประเด็น 
ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการประชุม เพ่ือฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน และร่วมในการตัดสินใจเลื อกแนวทางแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประชุม ปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน มีส่วนร่วมในวางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงเรียนแก่สาธารณะ และมีส่วนร่วม 
ส่วนการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น การท าอาหารให้ครูและนักเรียนในวันแข่งขันกีฬาสี ร่วมซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ที่ช ารุดเสียหาย และร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น และการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการร่วม
ก ากับ ดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร่วมก ากับ ดูแล พฤติกรรม
ของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน เช่น การท าการบ้าน การอ่านหนังสือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานการ
บริหารงานโดยรวมในแต่ละปี  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและดูแลการช ารุดเสียหายของอาคารสถานที่ใน
โรงเรียน 
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา 
ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและได้เลือกประเด็นส าคัญที่สมควรยกมาอภิปราย
ผลดังนี้ 
 8. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมแล้วมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น ซึ่ง
บทบาทผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการปฏิรูปการเรียนรู้กล่าวว่า ผู้ปกครอง
จะต้องเอาใจใส่ดูแลติดตามความประพฤติของนักเรียนที่บ้านและที่โรงเรียน ให้ความส าคัญแก่นักเรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, 84) และบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ของลูก สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ลูกให้เหมาะสมกับวัย (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, 3) และสอดคล้องกับ บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ที่ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในด้านวิชาการอยู่ระดับ  
ปานกลาง  
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 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ประเด็นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้ระดับการมีส่วน
ร่วมน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับมหรรณพ  ยะอนันต์ (2548) ที่ได้ศึกษา เรื่อง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน 
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ประเด็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ทักษิณ แสนอิสระ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด  
 4. ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่า โดยภาพรวมแล้วการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในทุกประเด็น  
ซึ่งสอดคล้องกับพีรศักดิ์  หม่อนกันทา (2553) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านแหลมโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการ
บริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ในท านองเดียวกันกับ พิมพกานต์  เบ้าค า (2553) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารการศึกษาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ระดับปานกลางเช่นกัน 
 
สรุป 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ถึงแม้จะพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานโรงเรียนในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินกิจกรรม และด้านการประเมินผล 
แต่ยังคงมีบางด้านที่มีส่วนร่วมในระดับน้อย ได้แก่  ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
 8. ด้านการบริหารงานวิชาการ ทางโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งที่
ต้องการเพ่ิมเติมในหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น และทางผู้ปกครองจะได้เข้าใจใน
ระบบการศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยร่วมกับทางโรงเรียนพัฒนาการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของนักเรียนต่อไป 
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 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ทางโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุของ
โรงเรียน และการน างบประมาณไปใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ทางโรงเรียนควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน เพ่ือที่จะได้บุคลากรครูที่ครบทุกวิชาเอกสอดคล้องความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชนและร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดูแลความปลอดภัยของครู เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนและ
ชุมชนต่อไป 
 4. ด้านบริหารงานทั่วไป ทางโรงเรียนควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเสนอความคิดเห็นใน
การด าเนินกิจกรรมมากขึ้น เพ่ือให้ร่วมกันสนับสนุนการบริหารงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 

8. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน  
ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณมากขึ้น 

2. ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบงตัน อ าเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น 
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