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บทคัดย�อ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครอง     
ในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวม
ของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพและอายุ
ของผูMปกครอง ประชากรท่ีใชMในการศึกษาครั้งนี้ ไดMแกN ผูMปกครองนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขตหลักสี่ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 399 คน เครื่องมือท่ีใชMในการวิจัยเปTนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชMในการ
วิเคราะห�ขMอมูล ไดMแกN คNารMอยละ คNาเฉลี่ย คNาสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test Independent 
 ผลการวิจัยสรุปไดMดังนี้ 
 1. ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูNในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปTนรายข้ัน พบวNาข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้ันมีสNวนรNวมในผลประโยชน� รองลงมาคือ ข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ และข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ ข้ันมีสNวนรNวมในการปฏิบัติ 
 2. การเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวNาแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังใน
ภาพรวมและรายข้ัน สNวนผลการเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหาร งาน
ท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุในภาพรวมแตกตNางกัน อยNางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05 และเม่ือพิจารณาเปTนรายข้ันพบวNาแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เพียงข้ันเดียว 
คือ ข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study and compare the level of guardian’s 
participation in general administration of Bangkok Metropolitan School classified according 
to occupation and age of the guardian. The sample of the research consisted of 399 
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from 6,728 persons in six schools in Laksi District of Bangkok Metropolitan Schools. 
The instrument used to collect the data was a set of rating scale questionnaire with 
40 items. Statistical computer software was analyzed the data in terms of percentage, 
mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test Independent. 
 The findings were as follows: 
 1. The overall level of guardian’s participation in general administration of  
Bangkok Metropolitan Schools was at moderate level. Considering each aspect, the 
highest level was beneficial participation and followed by decision participation.       
The lowest level was action participation. 
 2. The comparison of guardian’s participation in general administration of  
Bangkok Metropolitan Schools classified according to occupation and age of the guardian 
showed as follows:  
  2.1  According to occupation, the level of guardian’s participation in  general 
administration of  Bangkok Metropolitan Schools was significantly different between 
the guardian who got main income and freelance. Overall and each aspect had 
statistical differences at the significant level of .05 
  2.2 According to age, the level of guardian’s participation in general 
administration of Bangkok Metropolitan schools was significantly different between 
the guardian aged below 35 years old and above. Overall had statistical differences  
at the significant level of .05. Considering each aspect, the decision participation,  
was different. 
 
คําสําคัญ   

การมีสNวนรNวม การบริหารงานท่ัวไป  
 

ความสําคัญของป<ญหา 
รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 80 ขMอ 4 กําหนดไวMวNา รัฐ

ตMองสNงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหMองค�กรปกครองสNวนทMองถ่ิน ชุมชน องค�การทาง
ศาสนาและเอกชนจัดและมีสNวนรNวมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหMเทNาเทียมกัน 
และสอดคลMองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหNงรัฐ ตามแผนการศึกษาแหNงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
ซ่ึงใหMความสําคัญกับการนําแผนสูNการปฏิบัติ เพ่ือเปTนกลไกขับเคลื่อนขMอเสนอปฏิรูปการศึกษา       
ในทศวรรษท่ีสอง ท่ีเนMนเปsาหมาย 3 ดMาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
และการสNงเสริมการมีสNวนรNวมในการบริการและจัดการศึกษา นับเปTนการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญทาง
การศึกษาท่ีสNงผลตNอการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้ังระบบซ่ึงจะสNงผลตNอวิถีคุณภาพชีวิต
ของคนไทยในองค�รวม นับเปTนการปรับเปลี่ยนแนวคิด โครงสรMางและกระบวนการในการจัดการศึกษา 
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ซ่ึงจะตMองดําเนินการปรับเปลี่ยนอยNางเหมาะสม จริงจังและตNอเนื่อง โดยยึดเง่ือนไขอันเปTนหลักการ
สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ การกระจายอํานาจ การมีสNวนรNวม และความรับผิดชอบตรวจสอบไดM 

ในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาเปTนหนNวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งของการจัดการบริหาร
การศึกษา เพราะเปTนหนNวยงานในระดับปฏิบัติท่ีมีความใกลMชิดกับผูMเรียนมากท่ีสุด การจัดระบบบริหาร 
งานสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลMองกับภารกิจของสถานศึกษา จึงเปTนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหM
การศึกษามีคุณภาพ นอกจากนี้ความรNวมมือของผูMปกครอง และชุมชน จะทําใหMการจัดการศึกษา       
มีความสอดคลMองเปTนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการจัดการศึกษาในปtจจุบันจึงไมNไดMเปTนเรื่องของครู
และโรงเรียนเทNานั้น แตNสรรพกําลังท้ังมวลในสังคม เชNน ครอบครัว ชุมชน ตMองมีหนMาท่ีท่ีจะรับผิดชอบ
ตNอการศึกษา (ประเวศ  วะสี, 2544) แตNท่ีผNานมาผูMปกครองสNวนใหญNมีความเขMาใจวNาการศึกษาเปTนเรื่อง
ของครูกับโรงเรียนเทNานั้นจึงยกบทบาทหนMาท่ีในการจัดการศึกษาของบุตรหลานใหMกับโรงเรียนท้ังหมด 
เม่ือสNงบุตรหลานเขMาโรงเรียนแลMว ตนเองก็ไมNจําเปTนตMองเก่ียวขMองใด ๆ อีก ซ่ึงเปTนความเขMาใจท่ีไมNถูกตMอง 
แทMจริงแลMวผูMปกครองเปTนบุคคลท่ีมีบทบาทและความสําคัญท่ีสุดในการใหMการศึกษาแกNบุตรหลานของ
ตนเองเพราะเหตุวNา “ผูMปกครองคือครูท่ีดีท่ีสุดในโลก” เปTนครูตลอดเวลาและตลอดชีวิต  (รุNง  แกMวแดง, 
2541) ปtจจุบันเปTนท่ียอมรับกันแลMววNาการท่ีผูMปกครองไมNมีโอกาสและมีบทบาทเขMามามีสNวนรNวมในการ
จัดการศึกษานั้น ทําใหMขาดครูท่ีเปTนผูMสอนบุตรหลานดMวยความรักไมNวNาจะเปTนพNอแมN  ปูy ยNา ตา ยาย 
ดังนั้น ผูMปกครองคือคนท่ีเปTนครูท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีทุกสิ่งทุกอยNางรวมท้ังความปรารถนาดีตNออนาคตของ
บุตรหลานของตนเอง (รุNง  แกMวแดง, 2544) 

ผูMวิจัยมีความเห็นสอดคลMองกับความเปTนมาและหลักการขMางตMนท่ีวNา ผูMปกครองมีบทบาทท่ี
สําคัญตNอนักเรียนมิไดMจํากัดเฉพาะการเลี้ยงดู อบรมบNมนิสัยเทNานั้น บทบาทท่ีสําคัญอยNางหนึ่งท่ีผูMปกครอง
ตMองกระทํา คือการสนับสนุนดMานการศึกษาแกNบุตรหลานของตน เพราะผูMปกครองเปTนบุคคลท่ีมีสNวนเก่ียวขMอง 
เปTนผูMท่ีใกลMชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด มีความเขMาใจพ้ืนฐานอันแทMจริงท้ังทางกายและอารมณ� และมีอิทธิพล
ตNอการศึกษาของนักเรียน ท่ีจะชNวยใหMนักเรียนประสบความสําเร็จไดMอยNางดีท่ีสุด การเปzดโอกาสใหM
ผูMปกครองเขMามามีสNวนรNวมในการบริหารงานทุกดMาน จึงเปTนเรื่องท่ีสําคัญอยNางยิ่ง ผูMวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ดําเนินการวิจัย เพ่ือใหMทราบถึงความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในงานบริหารท่ัวไป เนื่องจาก
งานบริหารท่ัวไปมีขอบขNายงานท่ีครอบคลุมงานบริหารดMานอ่ืน ๆ และเปTนงานท่ีผูMปกครองสามารถเขMาใจ 
เขMาถึงไดMงNายกวNางานดMานอ่ืน ๆ และผลท่ีไดMจากวิจัยยังเปTนประโยชน�ในการวางแผนกําหนดนโยบาย
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเฉพาะดMานการมีสNวนรNวม ใหMมีคุณภาพยิ่งข้ึนไป 
นอกจากนี้ยังเปTนการสรMางความสัมพันธ�ท่ีดีระหวNางโรงเรียนกับผูMปกครองนักเรียน ซ่ึงจะสNงผลใหM
โรงเรียนไดMรับความรNวมมือ และสNงเสริมสนับสนุนในทุก ๆ ดMานจากผูMปกครอง 

 
โจทย>วิจัย/ป<ญหาวิจัย 
 1. ความตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป ของผูMปกครองโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูNในระดับใด 
 2. ผูMปกครองท่ีมีอาชีพตNางกัน ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกตNางกันหรือไมN อยNางไร 
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 3. ผูMปกครองท่ีมีอายุตNางกัน ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกตNางกันหรือไมN อยNางไร 
 
วัตถุประสงค>การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน      
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไปโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพและอายุของผูMปกครอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         1. ประชากรและกลุNมตัวอยNางท่ีใชMในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชMในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูMปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขต
หลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน ไดMแกN โรงเรียนการเคหะทNาทราย โรงเรียนเคหะ       
ทุNงสองหMองวิทยา 1 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) โรงเรียนเคหะทุNงสองหMองวิทยา 2 โรงเรียน
บางเขน (ไวMสาลีอนุสรณ�) โรงเรียนทุNงสองหMอง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) รวมท้ังสิ้นจํานวน 6,728 คน 
 กลุNมตัวอยNาง คือ ผูMปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขตหลักสี่  สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 399 คน ซ่ึงไดMมาโดยการใชMวิธีคํานวณขนาดกลุNมตัวอยNางของทาโร ยามาเน  
(Tarro Yamane) โดยสุNมตัวอยNางแบบแบNงชั้นภูมิ แลMวสุNมอยNางงNาย (Proportinal Stratified Random 
Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใชMในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชMในการวิจัยครั้งนี้ เปTนแบบสอบถามความตMองการมีสNวนรNวมในการบริหาร 
งานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แบNงเปTน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เปTนแบบสอบถามเก่ียวกับอาชีพและอายุของผูMปกครอง มีลักษณะเปTนแบบ
เขียนตอบ และแบบสํารวจรายการ (Cheak-List) 
  ตอนท่ี 2 เปTนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองใน
การบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงไดMพัฒนาจากแนวคิดของ โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Norman, 1997) 
ไดMแกN มีสNวนรNวมในการตัดสินใจ มีสNวนรNวมในการปฏิบัติ มีสNวนรNวมในผลประโยชน� มีสNวนรNวมในการ
ประเมินผล ซ่ึงเปTนเครื่องมือแบบมาตราสNวนประมาณคNา (Ratting Scals) 5 ระดับ  
 3. การสรMางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชMในการวิจัย ผูMวิจัยไดMดําเนินการตามข้ันตอน
ดังนี้ 
   3.1 ศึกษาวิธีการสรMางเครื่องมือ รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎีของการมีสNวนรNวม ทฤษฎีของ     
การบริหารงานท่ัวไปจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง เพ่ือนํามาสรMางและพัฒนาเปTนแบบสอบถาม
สําหรับใชMในการศึกษาครั้งนี้ 
   3.2 ศึกษาหลักการสรMางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะสรMาง
แบบสอบถาม รวมท้ังสัดสNวนจํานวนขMอคําถามในแตNละดMาน ซ่ึงของเขตของการศึกษาคMนควMาในครั้งนี้      
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แกNการมีสNวนรNวม 4 ข้ัน คือ มีสNวนรNวมในการตัดสินใจ มีสNวนรNวมในการปฏิบัติ มีสNวนรNวมในผลประโยชน� 
และมีสNวนรNวมในการประเมินผล โดยจําแนกตามอาชีพและอายุของผูMตอบแบบสอบถาม 
  3.3 สรMางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีสรMางข้ึน เสนอตNออาจารย� ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบ ใหMขMอเสนอแนะ แลMวนํามาปรับปรุงแกMไขใหMถูกตMอง 
  3.4  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกMไขแลMวเสนอผูMเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทNาน ตรวจพิจารณา
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ดMวยวิธีการหาคNาดัชนีความสอดคลMอง (IOC) ระหวNางขMอ
คําถามกับนิยามศัพท�เฉพาะ แลMวเลือกขMอท่ีมีคNา IOC มากกวNา หรือเทNากับ 0.5 สNวนท่ีนMอยกวNา 0.5 นํามา
ปรับปรุงแกMไขตามคําแนะนําของผูMเชี่ยวชาญ 
  3.5 นําแบบสอบถามท่ีแกMไขแลMวไปทดลองใชM (Try Out) กับผูMปกครองนักเรียนกลุNมท่ีไมNใชN
กลุNมตัวอยNาง 40 คน 
  3.6 หาคNาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชMวิธีหาคNาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และหลังจากคํานวณตามสูตรแลMวปรากฏวNาแบบสอบถามท่ี
ใชMในการศึกษาครั้งนี้มีคNาความเชื่อม่ันเทNากับ .95 
  3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชMแลMวไปปรับปรุงแกMไข และนําไปเก็บขMอมูลกับกลุNม
ตัวอยNางจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห�ตามความมุNงหมายและสมมติฐานของการศึกษาคMนควMา 
 4.  การเก็บรวบรวมขMอมูล   
  4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�               
ในพระบรมราชูปถัมภ� ถึงผูMอํานวยการโรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและ        
เก็บขMอมูลจากกลุNมตัวอยNาง 
  4.2 ผูMวิจัยนําสNงแบบสอบถามไปใหMกับผูMปกครองนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขตหลักสี่ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน และนัดหมายการเก็บแบบสอบถามคืน 
  4.3 นําแบบสอบถามมาวิเคราะห� ตามสูตรโดยใชMโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป  
 5. การวิเคราะห�ขMอมูล หลังจากรวบรวมขMอมูลแบบสอบถามไดMแลMว ผูMวิจัยไดMดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังตNอไปนี้ 
  5.1  การจัดทําขMอมูลของแบบสอบถามท่ีไดMรับคืนมา  
  5.2 การวิเคราะห�ขMอมูลของแบบสอบถามท่ีไดMรับคืนมา โดยใชMโปรแกรมสําเร็จรูป         
แลMวแสดงผลการวิเคราะห�ขMอมูลอายุและอาชีพของผูMตอบแบบสอบถาม ใชMสถิติคNารMอยละ (Percentage) 
  5.3 การวิเคราะห�ขMอมูลความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใชMสถิติคNารMอยละ คNาเฉลี่ย คNาสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.4 การวิเคราะห�ขMอมูลเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหาร 
งานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุและอาชีพ โดยใชMสถิติ t-test Independent 
 6. สถิติท่ีใชMวิเคราะห�ขMอมูล 
  6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดMแกN คNารMอยละ (Percentage) คNาเฉลี่ย (Mean) และสNวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  6.2 สถิติท่ีใชMหาคุณภาพเครื่องมือ ไดMแกN คNาความเชื่อม่ัน (Reliability) และคNาดัชนี
ความสอดคลMอง (Index of Objective Congruency)  
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  6.3 สถิติท่ีใชMทดสอบสมมุติฐาน ระหวNางคะแนนของกลุNมตัวอยNาง จําแนกตามอาชีพ 
และอายุ ใชMคNาทางสถิติ t-test Independent  
 
ผลการวิจัย 
 1.  การศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน      
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูNในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้ัน พบวNาข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ย
สูงสุด คือข้ันมีสNวนรNวมในผลประโยชน� รองลงมาคือ ข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ และข้ันมีสNวนรNวม
ในการประเมินผล มีคNาเฉลี่ยเทNากัน สNวนข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้ันมีสNวนรNวมในการปฏิบัติ  
 2. การเปรียบเทียบระดับความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวNาผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดMประจํากับ
ผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดMไมNแนNนอน ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป แตกตNางกันอยNางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังในภาพรวมและรายข้ัน และเม่ือจําแนกตามอายุของผูMปกครอง พบวNา 
ผูMปกครองท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# กับผูMปกครองท่ีมีอายุ 35 ป#ข้ึนไป ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหาร 
งานท่ัวไป ในภาพรวมแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และเม่ือพิจารณาเปTนรายข้ันพบวNา 
แตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เพียง 1 ข้ัน คือข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ  
 

อภิปรายผล 
           ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูNในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปTนเพราะผูMปกครองยังไมNเขMาใจหนMาท่ี
และบทบาทของตนในการเขMามามีสNวนรNวมกับทางโรงเรียน ยังไมNเห็นประโยชน�ท่ีจะเกิดจากการมีสNวนรNวม 
อีกท้ังยังไมNม่ันใจในความรูMความสามารถของตนเอง รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจในปtจจุบันท่ีคNอนขMางรัดตัว
ทําใหMผูMปกครองตMองด้ินรนทํามาหากินจึงไมNสามารถจัดสรรเวลาใหMสําหรับการเขMามีสNวนรNวมไดMอยNางเต็มท่ี 
สอดคลMองกับความคิดเห็นของไลออนท็อส (Liontos, 1992) กลNาววNาการเขMามามีสNวนรNวมในการจัด
การศึกษาของผูMปกครองจะมากหรือนMอยข้ึนอยูN กับวNาผูMปกครองมีความรูMสึกวNาตนเองมีความรูM
ความสามารถเพียงพอท่ีจะรNวมไดMหรือไมN มีความรูMสึกเก่ียวขMองกับความลMมเหลวในระบบโรงเรียน
หรือไมN และความรูMสึกเก่ียวกับคุณคNาของตนเองเพียงใด นอกจากนั้นเพียงข้ึนอยูNกับความคิดเดิมๆ ของ
ผูMปกครอง เชNน ผูMปกครองท่ีมีความคิดวNาเรื่องการจัดการศึกษานั้นควรปลNอยใหMเปTนหนMาท่ีของโรงเรียนเม่ือ
คิดอยNางนี้แลMวก็จะเขMามามีสNวนรNวมนMอย สอดคลMองกับความคิดเห็นของอรุณี  หรดาล (2536) ไดMสรุป
สาเหตุท่ีทําใหMผูMปกครองไมNเขMามามีสNวนรNวมในการจัดการศึกษาวNามีสาเหตุหลัก ๆ 3 ประการ คือ          
1) ตัวผูMปกครอง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปtจจุบันคNอนขMางรัดตัว ผูMปกครองจําเปTนตMองออกทํางาน
นอกบMานท้ังสองคน ดังนั้นจึงไมNมีเวลาท่ีจะเขMามามีสNวนรNวมในกิจกรรมตNาง ๆ ของโรงเรียน 2) ตัวผูMบริหาร
โรงเรียน เนื่องจากผูMบริหารเปTนบุคคลสําคัญในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการดําเนินงาน
ดMานตNาง ๆ ในโรงเรียน ดังนั้นถMาผูMบริหารไมNใหMความสําคัญกับการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการจัด
การศึกษา และไมNใหMการสนับสนุน โอกาสท่ีผูMปกครองจะไดMเขMามามีสNวนรNวมดMวยคงเปTนไปไดMยาก       
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3) ตัวครู ซ่ึงมีบทบาทหนMาท่ีโดยตรงในการทํางาน หรือรNวมกิจกรรมตNาง ๆ กับผูMปกครอง ซ่ึงสอดคลMอง
กับผลงานวิจัยของสุจิตรา  เรืองวุฒิชนะพืช (2545) ศึกษาเรื่องความตMองการและแนวทางการมีสNวนรNวม
ของผูMปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา พบวNาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครอง
ในการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมอยูNในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดMาน พบวNาความตMองการ     
มีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานโรงเรียน อยูNในระดับมาก 1 ดMาน ไดMแกN ดMานกิจการนักเรียน 
และอยูNในระดับปานกลาง 4 ดMาน ไดMแกN ดMานความสัมพันธ�กับชุมชน ดMานสภาพแวดลMอมและบรรยากาศ
ของโรงเรียน ดMานวิชาการ และดMานบุคลากร และยังสอดคลMองกับผลงานวิจัยของอารี  ม่ันศิลป� 
(2548) ไดMทําการวิจัยเรื่อง ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองนักเรียน โรงเรียนในเครือคณะภคิณี
พระหฤทัยของพระเยซูเจMาแหNงกรุงเทพฯ ดMานการบริหารท่ัวไปผูMปกครองนักเรียนมีความตMองการ
เก่ียวกับการมีสNวนรNวมโดยภาพรวมมีความตMองการในระดับปานกลาง    
  เม่ือพิจารณาเปTนรายข้ันแลMวพบวNา ผูMปกครองตMองการมีสNวนรNวมในข้ันผลประโยชน� 
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปTนเพราะในข้ันมีสNวนรNวมในผลประโยชน�นั้นเปTนข้ันท่ีผูMปกครองไดMรับประโยชน�
จากการมีสNวนรNวมท้ังทางดMานปริมาณและคุณภาพ ท้ังทางบวกและทางลบ ซ่ึงเปTนข้ันท่ีสามารถ
สะทMอนใหMเห็นถึงประสิทธิภาพจากการมีสNวนรNวมในข้ันตอนท่ีผNานมา ไมNวNาผลจะเปTนอยNางไร
ผูMปกครองก็ยินดีท่ีจะรับผิดชอบรNวมกันกับทางโรงเรียน ดังนั้นผูMปกครองจึงสนใจเขMามามีสNวนรNวม      
ในข้ันนี้มากกวNาข้ันอ่ืน ๆ สอดคลMองกับงานวิจัยของอนุรักษ�  มีเพียร (2551) ทําการวิจัยเรื่องความตMองการ 
มีสNวนรNวมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการฝ�กศึกษาทหารอากาศ ผลการวิจัยพบวNาความตMองการมีสNวนรNวมบริหารงานวิชาการ
ของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝ�กศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยูNใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปTนรายดMาน พบวNาอยูNในระดับมากทุกดMาน โดยในดMานรNวมรับผลประโยชน�มี
คNาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาบุคลากรของโรงเรียนจNาอากาศมีความตMองการมีสNวนรNวมบริหารงานวิชาการ
ดMานรNวมประเมินผลมีคNาเฉลี่ยตํ่าสุด นอกจากนี้ เมธี  เบญจธรรม (2550) ไดMศึกษาความตMองการมีสNวนรNวม
บริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี     
ในการบริหารงานวิชาการท้ัง 12 งาน ประกอบดMวยการมีสNวนรNวมท่ีเก่ียวขMอง 4 ดMาน ไดMแกN ดMานการ
รNวมตัดสินใจ ดMานรNวมดําเนินการ ดMานรNวมรับผลประโยชน� ดMานรNวมประเมินผล พบวNาความตMองการมี
สNวนรNวมของครูดMานรNวมรับผลประโยชน�อยูNในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือดMานรNวมดําเนินการ        
ดMานรNวมตัดสินใจและดMานรNวมประเมินผลตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครอง ในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวNาผูMปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพมีรายไดMประจํา กับ
ผูMปกครองท่ีไมNมีรายไดMไมNแนNนอน มีความตMองการมีสNวนรNวมแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
โดยท่ีผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดMประจําตMองการมีสNวนรNวมมากกวNาผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดM      
ไมNแนNนอน ผลการศึกษาปรากฏเชNนนี้อาจเปTนเพราะ ผูMปกครองท่ีประกอบอาชีพท่ีมีรายไดMประจํา      
ในท่ีนี้หมายถึง อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานเอกชน กลุNมคนเหลNานี้ สNวนใหญNมักจะเปTน  
ผูMท่ีมีการศึกษา จึงมีความเขMาใจในระบบการจัดการศึกษาเห็นความสําคัญของการมีสNวนรNวมในการจัด
การศึกษา มีอาชีพท่ีม่ันคงและรายไดMท่ีแนNนอน มีความพรMอมพ้ืนฐานอยูNแลMว เพราะฉะนั้นความตMองการ   
มีสNวนรNวมจึงมีมากกวNาผูMท่ีประกอบอาชีพท่ีไมNมีรายไดMไมNแนNนอน ในท่ีนี้หมายถึง อาชีพคMาขาย/ธุรกิจ
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สNวนตัว/ รับจMาง สอดคลMองกับคํากลNาวของแม็คเคล�ลแลนด� (McClelland, 1940) ท่ีวNาผูMท่ีมีรายไดMดีมี
การศึกษาสูงและมีอายุอยูNในวัยทํางาน ยNอมปรารถนาท่ีจะทํางานเพ่ือสNวนรวม เม่ือมีปtจจัยความตMองการ
พ้ืนฐานพรMอมแลMว จึงแสวงหาความตMองการในระดับตNอไป เชNน ความตMองการชื่อเสียง และความตMองการ
ความสําเร็จ เปTนตMน ประกอบกับมีความตMองการชNวยเหลือสถานศึกษาและตMองการพัฒนาการศึกษา
ของบุตรหลานใหMมีคุณภาพ กลุNมคนเหลNานี้พิจารณาแลMววNาชีวิตสNวนตัวท้ังของตนเองและครอบครัว
คNอนขMางพรMอม ไมNวNาจะเปTนอาชีพหรือรายไดM ดังนั้นถMาชีวิตสNวนตัวคNอนขMางสมบูรณ�ก็ยNอมทําใหMมี 
ความตMองการท่ีจะเขMามามีสNวนรNวมกับทางโรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานในปกครอง     
ของตนเอง สอดคลMองกับงานวิจัยของฑัตรัด  ม่ันรอด (2553) ศึกษาเรื่อง ความตMองการและแนวทาง 
การพัฒนาการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง    
2 ระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดMานความตMองการของผูMปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 ระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามอาชีพโดยรวมและรายดMาน
แตกตNางกันอยNางไมNมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลMองกับงานวิจัยของกวิน  เสือสกุล (2546) ศึกษา
เรื่องปtจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอการมีสNวนรNวมจัดการศึกษาท่ีบMานอยูNในระดับสูง และสNวนรNวมในการจัด
การศึกษาท่ีโรงเรียนและชุมชนอยูNในระดับตํ่า สําหรับปtจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอการมีสNวนรNวมจัดการศึกษา
ของผูMปกครองท่ีบMาน ไดMแกN อาชีพหลักของผูMปกครอง ความเพียงพอของรายไดM การไดMรับโอกาส     
ในการมีสNวนรNวมจัดการศึกษาและการใหMความสําคัญและเห็นคุณคNาในการจัดการศึกษา    
 3. การเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบวNาผูMปกครองท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# กับผูMปกครองท่ีมีอายุ 
35 ป#ข้ึนไป ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป แตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยท่ีผูMปกครองท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป มากกวNาผูMปกครอง
ท่ีมีอายุ 35 ป#ข้ึนไป ท้ังนี้อาจเปTนเพราะผูMปกครองกลุNมท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# เปTนกลุNมคนรุNนใหมNท่ีใหM
ความสําคัญกับการศึกษา เปTนกลุNมคนท่ีมีความรูMความสามารถ กลMาแสดงออก และจากการคลุกคลีกับ
การศึกษาในชNวงอายุนMอยกวNา 35 ป# ทําใหMกลุNมคนเหลNานี้เขMาใจบทบาทของตนเองในการเขMามามีสNวนรNวม 
ดังนั้นจึงมีความสนใจท่ีจะเขMามาเปTนผูMมีสNวนไดMสNวนเสียกับทางโรงเรียน ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัย       
ของบังอร  แอกทอง (2552) ทําการวิจัยเรื่อง ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการพัฒนา 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา พบวNาผูMปกครองกลุNมท่ีมีอายุนMอยกวNา 36 ป# มีความตMองการมี
สNวนรNวมมากกวNาผูMปกครองกลุNมท่ีมีอายุ 36-50 ป# และกลุNมท่ีมีอายุ 51 ป#ข้ึนไป และประหยัด ทัพธานี 
(2552) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการสNงเสริมการเรียนรูMของนักเรียน 
กรณีศึกษาโรงเรียนบMานขอนซุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวNาผูMปกครองท่ีมีอายุ
ตNางกันมีระดับการมีสNวนรNวมในการสNงเสริมการเรียนรูMของนักเรียนตNางกัน  
 
ข�อเสนอแนะ 
 1.  ขMอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชM 
  1.1  จากผลการวิจัยความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูNในระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนควรประชาสัมพันธ�และสรMาง
แรงจูงใจใหMผูMปกครองเขMามามีสNวนรNวมใหMมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถทําไดMหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
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โดยเริ่มจากการมีสNวนรNวมแบบไมNเปTนทางการ ดMวยกิจกรรมเล็ก ๆ งNาย ๆ มีกระบวนการท่ีไมNซับซMอน
มากนัก เพ่ือสรMางความม่ันใจใหMผูMปกครองในการเขMามามีสNวนรNวม 
  1.2 จากผลการวิจัยความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในรายข้ัน พบวNาผูMปกครองตMองการมีสNวนรNวมในผลประโยชน�มาก
เพียงข้ันเดียว ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายการมีสNวนรNวม ควรมีการชี้แจงใหMผูMปกครองเขMาใจและ 
เห็นความสําคัญของการมีสNวนรNวมทุกข้ันตอนอยNางเทNาเทียมกัน ต้ังแตNข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ
จนถึงข้ันมีสNวนรNวมในการประเมินผล เพ่ือใหMนโยบายของการมีสNวนรNวมนั้นสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
  1.3 ในการดําเนินกิจกรรมตNาง ๆ ของโรงเรียน ควรมีการประชุมผูMปกครองทุกครั้ง 
และมีการประชาสัมพันธ�เชิญชวนใหMผูMปกครองเขMารNวมประชุมทุกคน เพ่ือใหMรับทราบปtญหา รNวมแสดง
ความคิดเห็น หรือขMอเสนอแนะตNาง ๆ และโรงเรียนเองควรเปzดกวMางยอมรับฟtงความคิดเห็นของ
ผูMปกครองทุกคน โดยไมNเลือกกลุNม ไมNเลือกบุคคล ไมNเลือกอาชีพ  
 2. ขMอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตNอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองนักเรียนในการบริหารงาน
ท่ัวไปโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหMไดMMขMMอมูลท่ีเปTนจริงและ
สอดคลMองกับความตMองการของผูMMปกครองใหMมากท่ีสุด 
  2.2 ควรมีการศึกษาปtจจัยท่ีสNงผลตNอการมีสNNวนรNNวมของผูM Mปกครองในการบริหารงาน
ท่ัวไป  
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