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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่าง ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 322 คน โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง เครจซี่และมอร์แกน และสุ่มแบบ แบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนและจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านปัญหาการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา คือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 1) มีฐานะยากจน 2) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม การวัดและประเมินผลและการนิเทศการศึกษา และ3)ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ส่วนข้อเสนอแนะการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา คือ 1) ควรมีการชี้ประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นด้าน
วิชาการ การบริหารการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และควรประชาสัมพันธ์ด้านการสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม ; การจัดการศึกษา ; โรงเรียนพระปริยัติธรรม
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Abstract
The purposes of this study were to investigate the situations, problems, and the suggestions of
Parents’ Participation in Educational Management of of Buddhist Scripture School General Education, in
Bangkok. The sample of the study consists of 322 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, 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). 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. 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: Participation, Educational Management, Buddhist Scripture School

1. บทนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยวัดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันศาสนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 กาหนดว่า“นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” โดยมีการบริหารจัดการภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิ ในการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานโดยสถาบั น พระพุ ท ธศาสนา พ.ศ. 2548 และประกาศมหาเถรสมาคม ว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดตั้งขึ้นทุกแห่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ สาหรับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ขออนุญาตจัดตั้ง โดยวัดในจังหวัดต่าง ๆ จะสังกัดสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดตั้ งขึ้นโดยวัดในกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยมีพันธกิจสาคัญ คือ 1) จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยม
ปัญญาพุทธธรรม 2) พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของไทยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ3) เผยแผ่และทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มี
ความเข้มแข็ง (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2553)
ปัจจุบัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีจานวน 10 โรงเรียน
มีการบริหารจัดการ เหมือนกันกับโรงเรียน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ยึดหลักการบริหารตามหลักการ
กระจายอานาจทางการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้ง
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การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นผู้ ป กครองและชุ ม ชนมากที่ สุ ด
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550)
เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่สูงนัก มีฐานะยากจน มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง อีกทั้งมี
ทัศนคติ การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครูพระภิกษุ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม เป็นการให้
ลูกหลานมาบวชเรียนทางธรรม โดยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมมีการจั ดการเรียนการสอนแผนกสามัญ
เหมือนโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปด้วย และผู้ปกครองมีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า ยังไม่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและรายด้าน เพี่อ
นาผลของการศึกษาใช้เป็นข้อมูลในส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและปรับปรุ งพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพี่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาทั้งภาพรวมและรายด้าน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
1.1.2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

1.2 ขอบเขตของการวิจัย
1.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,120 คน
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 322 คน โดยได้จากตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie, and
Morgan (1970 : 607-610) โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน และสุ่มอย่างโดยจับสลาก
1.2.3 พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาการมีส่วนร่วมผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารและจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามขอบข่ายงานที่ได้รบั การกระจายอานาจ
ทางการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคลและการบริหารทั่วไป
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1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านบริหารทั่วไป

สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาทั้งภาพรวมและรายด้าน
ของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.4 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามกฎหมายกาหนด ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) กล่าวถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน
สังคม ไว้ดั งนี้ การจั ด การศึ ก ษา ให้ ยึ ด หลั ก ให้ สั งคมมีส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ กษา มาตรา 9 การจั ด ระบบโครงสร้ า ง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 8 (2) ) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (มาตรา 9 (5)) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น (มาตรา 9 (6)) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน (มาตรา 24 (6)) ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถานบันสังคมอื่น ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน (มาตรา 29) ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา (มาตรา 40) ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย
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นาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยก
ย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (มาตรา 57) ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงิน
และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา (มาตรา 58) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน ทรัพยากรอื่น ให้แก่สถานศึกษาและมี
ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น (มาตรา58 (2))
งานวิจัยของบุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อา เภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับ ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม และด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน ส่วนด้านบริหารจัดการผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อย พะนากร มีภูคา (2553)
ทาการวิจัยศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อน
ราษฎร์ด ารงวิท ย์ จาแนกตามวุ ฒิก ารศึ กษาและอายุ ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แก่ ผู้ ป กครอง นั ก เรีย นจ านวน 250 คน
ผลการวิจัย พบว่า 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการตัดสินใจในนโยบายบริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ด้านการช่วยเหลือการเรียนที่บ้าน
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก จากศึกษาวิจัยของมหรรณพ ยะอนันต์ (2548) เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่า ที (t-test) ผลการวิจั ย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการจัดการศึ กษา ระดั บก่อ น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน ในทุกด้าน

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
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ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานกับทาง
โรงเรียน เพื่อ ส่งแบบสอบถามให้ ผู้ ปกครองนักเรี ยนโดยตรงในวันประชุม ผู้ปกครองนักเรียนประจ าปี พร้อมทั้งเก็ บรวบรวม
แบบสอบถามจากผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองทั้งหมด
2. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื น มาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และพิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นของการตอบ
แบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่รับกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ จานวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.33
3. นาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยหาค่าร้อยละ
2) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม อธิบายด้วย
ค่าเฉลี่ย (mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงชั้น ตามเกณฑ์และความหมาย
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51- 5.00
มีส่วนร่วมมากที่สุด
3.51- 4.50
มีส่วนร่วมมาก
3.51- 3.50
มีส่วนร่วมปานกลาง
1.51 -2.50
มีส่วนร่วมน้อย
1.00 -1.50
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)โดยวิเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหาที่
ผู้ตอบแต่ละคนตอบแยกประเด็นคาตอบเป็นหมวดหมู่ แล้วจัดอันดับปัญหา

2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1.1 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity)
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
2.1 ร้อยละ (percentage)
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2.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) เพื่อทราบข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
2.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อการกระจายของข้อมูลเป็นรายข้อ
3. ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และอธิบายด้วยฐานนิยม(Mode) ค่าความถี่และร้อยละ และจัดลาดับ
ปัญหา อันดับ 1 -5 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

3. สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โดยรวม ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.68, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ อยู่ใน
ระดับมาก ( 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)
ดังแสดงผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม โดยรวมและรายด้าน
สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ฯ
1.
2.
3.
4.

ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป
โดยรวม

X

3.58
3.65
3.55
3.63
3.68

ระดับการมีส่วนร่วม
S.D.
แปลผล
0.89
มาก
0.87
มาก
0.90
มาก
0.85
ปานกลาง
0.59
มาก

2. ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละด้าน จัดเรียงอันดับ 1 – 5 มี
ดังนี้
อันดับที่ 1 ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่มีศักยภาพ ในการบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์
การศึกษา
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5

ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ
ปัญหาด้านวิชาการ คือ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วัดและประเมินผล
ปัญหาด้านวิชาการ คือ ไม่เข้าใจการนิเทศการศึกษา
ปัญหาด้านการบริหารทั่วไป คือ ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
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โดยสรุปปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ 1) มี
ฐานะยากจน ไม่มีศักยภาพ ในการบริ จาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 2) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงบประมาณ 3) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วัดและประเมินผล 4) ไม่เข้าใจการนิเทศการศึกษา และ5) ผู้ปกครอง
ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน แสดงผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปัญหาการมีส่วนร่วม
1. ด้านวิชาการ
1.1 ไม่มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
1.2 ไม่มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
1.3 ไม่เข้าใจการนิเทศการศึกษา
1.4 ไม่สามารถเข้าร่วมการติดตามประเมินผลทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียน
2. ด้านงบประมาณ
2.1 ไม่มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ
2.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีศักยภาพในการบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์
การศึกษา
2.3 ไม่เข้าใจระบบการเงินและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
3.1 ไม่เข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคล/การสรรหา บรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.2 ไม่มีความมั่นใจในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.3 ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการร่วมจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู
4. ด้านการบริหารทั่วไป
4.1 ไม่เข้าใจขอบข่ายงานของการบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ
4.2 ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
รวม

ในแต่ละด้าน

ความถี่

ร้อยละ

อันดับ

1
7
6
2

0.57
4.00
3.43
1.14

8
3
4
7

8
9

4.57
5.14

2
1

1

4.00

8

2

1.14

7

3

1.71

6

2

1.14

7

3
4
52

1.71
2.28
29.71
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จากตารางที่ 2 พบว่า สาหรับข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีดังนี้
ด้านวิชาการ
1) ควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
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หลักสูตร
2) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับการการติดตามประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
ด้านงบประมาณ
3) ควรประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบริหารและการจัดการศึกษา
4) ควรประชุมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้คาแนะนาช่วยเหลือด้านการบริหารการเงิน
ด้านการบริหารงานบุคคล
5) ควรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาครู
ด้านการบริหารทั่วไป
6) ควรประชุมชี้แจงเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
7) ควรจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้ปกครองทราบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็น
ระยะ ๆ
8) ควรจัดทาระบบรายงานพฤติกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน

4. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริห ารทั่วไป นั้น กระทรวงศึกษายังให้แนวทางการ
บริหารต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ในทุก
ด้าน ซึ่งแตกต่างจากพระนากร มีภูคา (2553) ได้ทาการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ จาแนกตามวุฒิ การศึกษาและอายุ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ผู้ปกครองนักเรี ยน จานวน 250 คน พบว่า 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้าน
ต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และรายด้านพบว่า
ด้านการจัดหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการตัดสินใจในนโยบายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย รวมถึงแตกต่างกับข้อค้นพบของมหรรณพ ยะอนันต์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วม และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จาแนกตามระดับ
การศึกษาและอาชีพ รวมทั้งการสรุปข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย รวมทั้งบุญณภัทร์ เดือนกลาง
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(2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาในระดับปานกลาง

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้
1. ควรนาเสนอรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษา ต่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา และประสานองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ทราบผ่านระบบการสื่อสารอย่างกว้างขวาง
3. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนางานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วย

5.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อนาเสนอสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยทาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกในการวางแผนพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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