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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
ในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชนีิบรูณะจงัหวัดนครปฐม 

RALATIONSHIP BETWEEN FACTORS AFFECTING GUARDIAN  
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF RACHINEEBURANA 

SCHOOL, NAKHON PATHOM PROVINCE

เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล/ MATHASIT TANYARATTANASRISAKUL1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองนักเรียน	 
2)	ระดบัความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียน	และ	3)	ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	 
จังหวัดนครปฐม	 ประชากร	 ได้แก่	 ผู้ ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ	 จังหวัดนครปฐม	 
จ�านวน	3,019	คน	ในภาคเรียนท่ี	1	ปีการศกึษา	2559	กลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	362	คน	ได้มาจากการสุม่
แบบใช้โควต้า	เคร่ืองมือวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถาม	มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.93	การวิเคราะห์
ข้อมลูใช้คา่เฉลี่ย	คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์โมเดลมิมิค	
	 ผลการวิจยัพบว่า	 1)	 ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่ 
การมีสว่นร่วมในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	 และด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก	 
แตด้่านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง		2)	ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียน 
ในการจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสดุ	 ตามล�าดบั	 และ	 3)	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ในทางบวก	 
ได้แก่	 ความคาดหวงัของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา	 มีค่าสมัประสิทธ์ิการท�านายเท่ากับ	 0.22	
และในทางลบ	 ได้แก่	 ความพงึพอใจในการจดัการศกึษา	 มีค่าสมัประสิทธ์ิการท�านายเท่ากบั	 -0.41 

(Chi-Square	=	2.59,	df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	SRMR	=	0.01)

ค�าส�าคัญ:	การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา,	การวิเคราะห์โมเดลมิมิค	

1หวัหน้างานวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา	โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม
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ABSTRACT
	 The	objectives	of	this	research	were	to	study:	1)	the	level	of	guardian	participation;	
2)	 the	 level	 of	 guardians’	 satisfaction	 and	expectation;	 and	3)	 the	 relationship	between	 
factors	 affecting	guardian	participation	 in	 educational	management	 of	Rachineeburana	
School,	Nakhon	Pathom	Province.	The	research	populations	were	3,019	student	guardians	in	
the	first	semester	of	academic	year	2019	at	Rachineeburana	School,	Nakhon	Pathom	Province.	 
The	 research	sample	was	362	guardians	selected	by	 the	quota	sampling.	The	 research	 
instrument	was	a	questionnaire	with	the	reliability	coefficient	of	0.93.	The	data	were	analyzed	
with	arithmetic	mean,	standard	deviation	and	MIMIC	model.
	 The	results	of	this	research	revealed	that:	1)	overall,	 the	guardian	participation	in	
educational	management	of	Rachineeburana	school,	Nakhon	Pathom	Province	was	at	a	
high	level.	When	considering	in	each	aspect,	it	was	found	that	the	participation	in	academic	 
affairs,	 student	 affairs,	 and	 relationship	with	 communities	was	at	 a	 high	 level,	while	 the	 
participation	in	general	management	was	at	a	moderate	level.	2)	Theguardians’	satisfaction	 
and	expectation	in	educational	management	of	was	at	a	high	and	highest	level	respectively. 
3)	 The	 factors	 affecting	 guardian	 participation	 in	 educational	 management	 of	 
Rachineeburana	school,	Nakhon	Pathom	Province	with	the	.05	statistical	significance	were	 
the	 guardians’	 expectation	with	 0.22	 coefficient	 of	 determination,	 and	 the	 satisfaction	 
towards	educational	management	with	–0.41	coefficient	of	determination	(Chi-Square	=	2.59,	
df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	CFI	=	1.00,SRMR	=	0.01).

Keywords: guardian	participation	in	educational	management,	MIMIC	modelanalysis

บทน�า
	 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพ่ิม	 ฉบบัท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2545)	 และ 
ฉบบัท่ี	 3	 (พ.ศ.	 2553)	 กล่าวถึงความส�าคญัของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด 
การศกึษาไว้ในหมวด	 4	 แนวการจดัการศกึษา	มาตรา	 24	การจดักระบวนการเรียนรู้	 วรรค	 6	 และ 
มาตรา	 29	 โดยมีสาระส�าคญัว่า	 การจดัการเรียนรู้สามารถจดัให้เกิดขึน้ได้ทกุท่ีทกุเวลาทกุสถานท่ี	 
โดยมีการประสานร่วมมือกบับิดา	มารดา	ผู้ปกครอง	 และบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพ่ือร่วมกนัพฒันา
นกัเรียนตามศกัยภาพ	นอกจากนีใ้ห้สถานศกึษาร่วมกบับคุคล	ครอบครัว	ชมุชน	องค์กรชมุชน	องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน	 เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการ	และ
สถาบนัสงัคมอ่ืน	 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน	 เพ่ือให้ 
ชมุชนมีการจดัการศกึษา	อบรม	มีการแสวงหาความรู้	ข้อมลู	ขา่วสาร	และรู้จกัเลอืกสรรภมิูปัญญาและ
วิทยาการตา่ง	ๆ 	รวมทัง้หาวิธีการสนบัสนนุให้มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชมุชน	
(ฝ่ายวิชาการ	ส�านกัพิมพ์เดอะบคุส์,	2556)



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 175

	 โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	9 
ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 
และเป็นโรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัดนครปฐม	 ด�าเนินการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับและ
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ได้ด�าเนินการตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาผา่นกิจกรรมตา่ง		ๆ 		นอกเหนือจาก 
การจดัตัง้คณะกรรมการสถานศึกษา	 ได้แก่	 กิจกรรมเย่ียมบ้าน	 กิจกรรมประชมุผู้ปกครองนกัเรียน	 
มีการจดัท�าทะเบียนเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเรียนในทกุระดบัชัน้		ซึง่ท�าให้เกิดเครือขา่ยเช่ือมโยงระหวา่ง
ครูท่ีปรึกษา	ผู้ปกครองนกัเรียน	และนกัเรียน	ท�าให้มัน่ใจได้ในระดบัหนึง่วา่ทางโรงเรียนสามารถตดิตอ่
กบัผู้ปกครองนกัเรียนได้อยา่งทนัทว่งทีหากเกิดเหตกุารณ์เร่งดว่นและความจ�าเป็นท่ีโรงเรียนต้องตดิตอ่
กบัทางผู้ปกครอง	โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งปีการศกึษา	2558	ถงึ	2559	ท่ีอยูใ่นชว่งท่ีมีการปรับเปลีย่น 
โครงสร้างทางการศึกษาจากนโยบายของรัฐบาล	 ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้	 หรือ 
การจดัศกึษาในระบบทวิศกึษา	ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสิง่ส�าคญัท่ีผู้ปกครองนกัเรียนจ�าเป็นต้องทราบและเข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้	 ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะท�าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
บางประการท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ซึง่จะน�าไปสูก่ารสง่เสริม	ปรับปรุง	และพฒันาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง	และชมุชนท้องถ่ิน	
อยา่งมีประสทิธิภาพในล�าดบัตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม
	 	 2.	 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด 
การศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม
	 	 3.	 เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม

นิยามเชงิปฏบิตักิาร
	 1.	 ผู้ปกครองนกัเรียน	หมายถงึ	บดิา	มารดา	หรือผู้อปุการะนกัเรียนท่ีท�าหน้าท่ีเลีย้งด	ูอบรม	
สัง่สอน	ให้การศกึษาแก่นกัเรียนในภาคเรียนท่ี	1	ปีการศกึษา	2559	ของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดั
นครปฐม
	 2.	 การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษา	หมายถึง	 สภาพการมีสว่นร่วม 
ในกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในการด�าเนินการ	 สนบัสนนุ	 ส่งเสริม	 ร่วมกบั
โรงเรียนราชินีบรูณะทัง้กบัครู	และนกัเรียน	ในปีการศกึษา	2559	โดยการร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมแก้ไข
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ปัญหาท่ีเกิดขึน้	รวมทัง้ร่วมประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่ง	ๆ	ของทางโรงเรียน	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	
ด้านวิชาการ	ด้านกิจการนกัเรียน	ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนและด้านบริหารงานทัว่ไป	
	 3.	 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง	 หมายถึง	 ความรู้สึกชอบของผู้ปกครองนักเรียนต่อผล 
การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน	สื่อและ
อปุกรณ์การสอน	การจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร	และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน	
	 4.	 ความคาดหวงัของผู้ปกครอง	หมายถงึ	สภาพท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบันกัเรียนจากการจดั 
การศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ของผู้ปกครองนกัเรียนในด้านการมีความรู้และ
ทกัษะพืน้ฐานตามหลกัสตูร	 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 การมีทกัษะในการจัดการ	 และการรัก 
การท�างานของนกัเรียนโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม

วธีิด�าเนินการ
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
	 ประชากร	 ได้แก่	ผู้ปกครองนกัเรียน	จ�านวน	3,019	คน	 ในภาคเรียนท่ี	1	 ปีการศกึษา	2559	
ของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	กลุม่ตวัอยา่ง	 ได้แก่	 ผู้ปกครองจ�านวน	362	คน	คดัเลือก 
จากประชากรด้วยการใช้โควต้า	 (quota	 sampling)	 (Bryman,	 2001)	 โดยก�าหนดจ�านวนผู้ปกครอง
ผู้ ให้ข้อมลูจ�านวน	432	คน	แบ่งเป็นผู้ปกครองนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย
ระดบัละ	216	คน	จ�านวน	72	ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	6	คน	ทัง้นีค้�านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากสตูร
ของ	Krejcie&	Morgan	(1970)

 ตวัแปรที่ศกึษา
	 ตวัแปรท�านาย	 จ�านวน	 2	 ตวัแปร	 ได้แก่	 1)	 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง	 (SATIS)	 และ	 
2)	ความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	
(EXPEC)	ตวัแปรเกณฑ์	ได้แก่	ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษา	(PARTI)
จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านวิชาการ	(ACADE)	2)	ด้านกิจการนกัเรียน	(STUDE)	3)	ด้านบริหารงาน
ทัว่ไป	(GENER)	และ	4)	ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	(COMUN)

 เคร่ืองมือวจิยัและการหาคุณภาพ
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี	้ ได้แก่	 แบบสอบถาม	 มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า	 5	 ระดบั	
จ�าแนกเป็น	4	ตอน	 คือ	ตอนท่ี	1	 ข้อมลูทัว่ไปและสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ปกครอง	จ�านวน	6	 ข้อ	
ตอนท่ี	 2	 ข้อค�าถามเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา	 จ�านวน	 40	 ข้อ	 
และตอนท่ี	 3	 ข้อค�าถามเก่ียวกบัความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา	
จ�านวน	25	ข้อ	และตอนท่ี	4	ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ	ขัน้ตอนการสร้างมีดงันี ้
	 1.	 ศกึษา	แนวคดิ	ทฤษฎี	และหลกัการของการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา
จากเอกสาร	 ต�าราวิชาการ	 และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 ในการศึกษาวิจยัครัง้นี	้ ผู้ วิจยัได้จ�าแนกการมี 
สว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาเป็น	4	ด้าน	โดยใช้ฐานคดิของทิพย์วารี	วฒิุวยั	(2551)	ได้แก่	 
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1)	ด้านวิชาการ	2)	ด้านกิจการนกัเรียน	3)	ด้านบริหารงานทัว่ไป	และ	4)	ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	
รวมทัง้ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัความพงึพอใจ	และความคาดหวงัในการจดัการศกึษา
	 2.	 สร้างเคร่ืองมือโดยออกเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณคา่	5	ระดบั	ได้แก่	ระดบั	5,	4,	3, 
2	 และ	 1	 ซึง่หมายถึง	 การมีสว่นร่วม	 มีความพงึพอใจ	หรือมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ	มาก	 
ปานกลาง	 น้อย	 และน้อยท่ีสุด	 ตามล�าดับ	 รวมทัง้สิน้	 65	 ข้อ	 จากนัน้น�าไปหาคุณภาพด้าน 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา	(content	validity)	โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ	จ�านวน	3	คน	ประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามกบัองค์ประกอบในแต่ละด้าน	 (Index	 of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	
ซึง่พบว่าทกุข้อค�าถามมีค่า	 IOC	 เท่ากบั1.00	 ผู้ วิจยัจึงน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ 
ค่าความเช่ือมั่น	 (reliability)	 กับผู้ ปกครองนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ผลการค�านวณพบว่า
แบบสอบถามในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	 ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	และด้านบริหารงาน
ทัว่ไป	มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั	0.84,	0.89,	0.86	และ	0.95	ตามล�าดบั	และส�าหรับด้านความพงึพอใจ 
และความคาดหวงัในการจดัการศึกษา	 มีความเช่ือมัน่เท่ากับ	 0.93	 และ	 0.95	 ตามล�าดบั	 โดยมี 
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.93

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 ผู้ วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยังผู้ ปกครองนักเรียนใน 
การประชุมผู้ ปกครองประจ�าภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2559	 ผ่านทางครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง	 
จ�านวน	 432	 ฉบับ	 ได้รับกลบัมาเป็นฉบับท่ีสมบูรณ์	 สามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ได้จ�านวน	 
362	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	83.80	ซึง่เพียงพอตอ่การวิเคราะห์ข้อมลู

 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล
	 คา่เฉลีย่	(arithmetic	mean)	คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	(กลัยา	วานิชย์บญัชา,	
2551;		ประสาท	เนืองเฉลมิ,	2556;		ชศูรี	วงศ์รัตนะ,	2552)	และสถิตใินชดุการวิเคราะห์โมเดลมิมิค 
ได้แก่	คา่สถิติไคสแควร์	 (chi-square)	คา่ดชันีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ	NNFI	 (Non-Normed	
Fit	 Index)	 และ	CFI	 (Comparative	 Fit	 Index)	 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก�าลงัสองของเศษเหลือ 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน	SRMR	 (Standardized	Root	Mean	Square	Residual)	 (Garson,	 2011	 
อ้างถึงใน	 รติพร	 ถึงฝ่ัง,	 2556;	 ยุทธ	 ไกยวรรณ์,	 2556;	 ชัยวิชิต	 เชียรชนะ,	 2558)	 โดยมีเกณฑ์ 
การยอมรับว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์	 คือ	 ค่าสถิติไคสแควร์ไม่มีนยัส�าคญั 
ทางสถิติ	(p-value	>	.05),	NNFI	>	.90,	CFI	>	.90	และ	SRMR	<	.05	(รตพิร	ถงึฝ่ัง,	2556;	เมธาสทิธ์ิ	
ธญัรัตนศรีสกลุ,	2559)
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ผลการวจิยั
	 	 1.	 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	 ในการแปลความหมายของระดบัการมีสว่นร่วม	ผู้ วิจยัก�าหนด
เกณฑ์	ดงันี	้คา่เฉลี่ยตัง้แต	่4.51-5.00,	3.51-4.50,	2.51	-	3.50,	1.51	-	2.50	และ	1.00	-	1.51	หมายถงึ	 
การมีสว่นร่วมในระดบัมากท่ีสดุ,	มาก,	ปานกลาง,	น้อย	และน้อยท่ีสดุ	ตามล�าดบั	สรุปผลการวิเคราะห์
ได้ดงัตารางท่ี	 1	 ซึง่พบวา่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	 จงัหวดันครปฐม	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมี 
ส่วนร่วมในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนักเรียน	 และด้านความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก	 
แตพ่บวา่ด้านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษา

	 	 2.	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ ปกครองนักเรียนใน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	 จังหวัดนครปฐมในการแปลความหมายของระดับ 
ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครอง	ผู้วิจยัก�าหนดเกณฑ์ดงันี	้คา่เฉลี่ยตัง้แต	่	4.51-5.00,	
3.51-4.50,	2.51	-	3.50,	1.51	-	2.50	และ1.00	-	1.51	หมายถงึ	มีความพงึพอใจหรือความคาดหวงั 
ในระดบัมากท่ีสดุ,	มาก,	ปานกลาง,	น้อย	และน้อยท่ีสดุ	ตามล�าดบั	สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงัตารางท่ี	2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนักเรียนในการ 
	 	 จดัการศกึษา

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก	 (Mean	 =	 4.24,	 
S.D.	=	0.21)และมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ	(Mean	=	4.70,	S.D.	=	0.16)

ล�าดบัที่

1

2

3

4

mean

3.70

3.52

3.59

3.38

3.55

S.D.

0.73

0.82

0.84

0.96

0.78

ระดบั

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ลักษณะการมีส่วนร่วม

ด้านวิชาการ	(ACADE)

ด้านกิจการนกัเรียน	(STUDE)

ด้านบริหารงานทัว่ไป	(GENER)

ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	(COMUN)

														ภาพรวม

ล�าดบัที่

1

2

mean

4.24

4.70

S.D.

0.21

0.15

ระดบั

มาก

มากท่ีสดุ

ตวัแปรท�านาย

ความพงึพอใจในการจดัการศกึษา

ความคาดหวงัในการจดัการศกึษา
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	 3.	 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะจงัหวดันครปฐม	 ปัจจยัท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่	1)	ความพงึพอใจ	และ	2)	ความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	จากการปรับโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาโมเดลสดุท้าย	พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็น
อยา่งดี	(Chi-Square	=	2.59,	df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	CFI	=	1.00และ	SRMR	=	0.01)
แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี	3	และภาพท่ี	1

ตารางที่ 3 คา่สมัประสทิธ์ิการท�านายของโมเดลมิมิค

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดั
การศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะจงัหวดันครปฐม 

 
 
 

อภปิรายผล 
  1. การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในด้านวิชาการ ด้านกิจการ
นกัเรียน และด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่นระดบัมาก แตพ่บวา่ด้านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
การศกึษามากขึน้ จึงทําให้ผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาทัง้
ในด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียนและด้านความสัมพันธ์กับชุมชนได้มากขึน้เช่นกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพระชานนท์ จกัรใจ และคณะ (2555) และทิพย์วารี วฒุิวยั (2551) ท่ีพบว่าสภาพการมีสว่น
ร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมากแต่ผลการวิจยักลบัพบว่าในด้านบริหารงานทัว่ไป
ผู้ปกครองนกัเรียนมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางเท่านัน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากตวับ่งชีใ้นด้านบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวข้องกบัการจดัหางบประมาณมาสนบัสนุนโรงเรียนการคดัเลือกคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียนการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารงานทัว่ไปร่วมกบัโรงเรียนการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของโรงเรียน และการร่วมจดัทําแผนปฏิบติัการของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่ง
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	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ความพงึพอใจเป็นตวัแปรท�านายท่ีมีคา่สมัประสทิธ์ิการท�านายเทา่กบั	
-0.41	แสดงวา่ความพงึพอใจเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา
ลดลง	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ซึง่กลา่วได้วา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางลบ	และพบวา่
ความคาดหวงัเป็นตวัแปรท�านายท่ีมีคา่สมัประสทิธ์ิการท�านายเทา่กบั	0.22	แสดงวา่ความคาดหวงัเป็น
สาเหตท่ีุท�าให้ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาสงูขึน้	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั	.05	ซึง่กลา่วได้วา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางบวกตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนใน
การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม

ภาพที่  1	 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง 
	 	 ในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะจงัหวดันครปฐม

Factorsin this Study

Satisfaction

Expectation

Chi-Sauare	=	2.59,	df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	CFI	=	1.00,	SRMR	=	0.01

*p-value	<.05

S.E.Coefficient of Determination

0.03

0.32

-	0.41

+	0.22

t-test

-	1.66*

1.73*
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อภปิรายผล
	 	 1.	 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	
จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	 การมีสว่นร่วมในด้าน
วิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	และด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก	แตพ่บว่าด้านบริหาร
งานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	 2550	 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 และพระราชบัญญัติ 
การศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	แก้ไขเพ่ิม	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2553	ได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึน้	 จึงท�าให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน 
ราชินีบูรณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทัง้ในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนักเรียนและด้าน 
ความสมัพนัธ์กับชุมชนได้มากขึน้	 เช่นกัน	 สอดคล้องกับผลการวิจยัของพระชานนท์	 จกัรใจ	 และ 
คณะ	 (2555)	 และทิพย์วารี	 วุฒิวยั	 (2551)	 ท่ีพบว่าสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดั 
การศกึษาอยูใ่นระดบัมากแตผ่ลการวิจยักลบัพบวา่ในด้านบริหารงานทัว่ไปผู้ปกครองนกัเรียนมีสว่นร่วม
ในระดบัปานกลางเทา่นัน้	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากตวับง่ชีใ้นด้านบริหารงานทัว่ไปเก่ียวข้องกบัการจดัหา 
งบประมาณมาสนับสนุนโรงเรียน	 การคัดเลือกคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนการแสดง 
ความคิดเห็นด้านการบริหารงานทัว่ไปร่วมกบัโรงเรียน	 การให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรายงานผล 
การด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียน	และการร่วมจดัท�าแผนปฏิบตัิการของโรงเรียน	 เป็นต้น	ซึง่ปกติ
แล้วกิจกรรมดงักลา่วนีท้างโรงเรียนราชินีบรูณะได้ด�าเนินการโดยบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 
เป็นสว่นใหญ่	เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด�าเนินงาน	จงึไมไ่ด้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียน
เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมดงักลา่ว	จงึอาจท�าให้การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนด้านนีอ้ยูใ่นระดบั 
ปานกลาง	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริทิพย์	 สิทธิศกัดิ์	 (2554)	 และทิพย์วารี	 วุฒิวยั	 (2551)	 

ท่ีพบวา่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการร่วมวางแผน	การร่วมระดมทรัพยากร	อยูใ่นระดบัปานกลาง
เทา่นัน้
	 	 2.	 ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ	ตามล�าดบั	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	 เป็นโรงเรียนสตรีประจ�าจงัหวดันครปฐม	ซึง่ด�าเนินการจดัการเรียนการสอนและสง่เสริม
นกัเรียนในด้านวิชาการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	ประกอบกบัมีแผนการเรียนท่ีหลากหลาย	ตอบสนอง
ตอ่ตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม	นอกจากนีย้งัมีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ
ขัน้พืน้ฐานสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ	สารสนเทศดงักล่าวนีไ้ด้มีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครอง
ทราบทัง้ทางป้ายประชาสมัพนัธ์	 เว็บไซต์ของโรงเรียน	 และแจ้งในการประชมุผู้ปกครองเป็นประจ�า 
ทกุปีการศึกษา	 และอาจเน่ืองมาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนราชินีบรูณะท่ีมี 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนกัเรียนในทุกระดบัชัน้	 มีความทนัสมยั	 สามารถ 
สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด	มีการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูรเพ่ือสง่เสริม
การเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน	รวมทัง้ความเอาใจใส	่ดแูลด้านการเรียนการสอนของครู 
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การรายงานผลการเรียนท่ีมีความชัดเจน	 และสม�่าเสมอ	 ท�าให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนบรรลผุลตามท่ีผู้ปกครองต้องการ	 ด้วยเหตุนีจ้ึงท�าให้ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจต่อ 
การด�าเนินงานด้านวิชาการ	 และคาดหวังให้ผลการด�าเนินงานดงักล่าวพัฒนาไปสู่ระดบัท่ีสูงขึน้	
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของธมกร	ดลุยปกรณ์ชยั	(2556)	และกมลพร	เอกอมรธนกลุ	(2554)	ท่ีพบวา่ 
ความพงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนตอ่การจดัการศกึษาอยู่ในระดบัมาก	และผลการวิจยัของวรนนั	
โสวรรณ์	 และคณะ	 (2556)	 ท่ีพบวา่ความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนในด้านวิชาการอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ	
	 	 3.	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศึกษา
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ทางบวก	 ได้แก่	 ความคาดหวังของผู้ ปกครองในการจัด 
การศึกษา	 และทางลบ	 ได้แก่	 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา	ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบ	 รู้สึกพึงใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 การท่ีบุคคลแสดงให้เห็นว่าตนมี 
ความพึงพอใจต่อสิ่งใด	 ย่อมแปลว่าสิ่งนัน้ได้บรรลหุรือตามท่ีตนต้องการแล้ว	 ดงันัน้	 เม่ือผู้ปกครอง 
นกัเรียนเกิดความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ในด้านตา่ง	ๆ 	 
ไมว่า่จะเป็นด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	 ด้านบริหารทัว่ไป	หรือด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนแล้ว 
อาจเหน็วา่ไมมี่เหตจุ�าเป็นในการท่ีจะเข้ามาร่วมในการด�าเนินการ	สนบัสนนุ	สง่เสริม	ร่วมกบัโรงเรียน
ราชินีบรูณะทัง้กบัครู	และนกัเรียนไมว่า่จะเป็นในลกัษณะของการร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมแก้ไขปัญหา 
ท่ีเกิดขึน้	 รวมทัง้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของทางโรงเรียน	 ด้วยเหตุนี	้ ผู้ ปกครองท่ีมี 
ความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาในระดบัสงู	จงึมีระดบัการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาในระดบัต�่า
นัน่เอง	สอดคล้องกบัแนวคดิของกมลพร	เอกอมรธนกลุ	(2554)	ท่ีกลา่ววา่	ความพงึพอใจ	เป็นความรู้สกึ 
ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 ความพึงพอใจจะเกิดขึน้เม่ือได้รับสิ่งท่ีต้องการหรือบรรลุจุดหมาย 
ในระดบัหนึง่	 ตอ่จากนัน้ความรู้สกึดงักลา่วจะลดลงหรือไม่เกิดขึน้	 ด้วยเหตนีุ	้ ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ความพึงพอใจกับระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	 
จังหวัดนครปฐม	 จึงเป็นไปในทางลบ	 นั่นคือ	 เม่ือเกิดความพึงพอใจมากขึน้	 จะท�าให้ผู้ปกครอง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยลง	 ตรงกันข้ามกับความคาดหวงัของผู้ปกครอง	 ซึ่งเป็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ในทางบวกต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา	 ทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจาก	 ความคาดหวังเป็นสภาพของบุคคลท่ียังไม่ได้ รับการตอบสนองในเ ร่ือง 
ท่ีต้องการ	 บุคคลท่ีมีความคาดหวังสูง	 ย่อมแสดงว่าตนยังมีเร่ืองท่ีต้องการให้เกิดขึน้	 สอดคล้อง
กับแนวคิดของชิษณุกร	 พรภาณุวิชญ์	 (2540)	 ท่ีกล่าวว่า	 ความคาดหวัง	 หมายถึง	 ความรู้สึก	
ความคิดเห็น	 การรับรู้	 การตีความ	 หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดขึน้ของบุคคลอ่ืน 
หรือคาดหวังในบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตน	 โดยต้องการให้บุคคลนัน้ประพฤติ	 ปฏิบัติ	 ในสิ่งท่ีตน
ต้องการ	 หรือคาดหวังเอาไว้	 ด้วยเหตุนี	้ เม่ือผู้ ปกครองเกิดความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ในระดับสูง	 ย่อมแสดงว่าผู้ปกครองยังมีความต้องการในด้านต่าง	 ๆ	 ของการจัดการศึกษาท่ีตน
เห็นว่าอาจท�าได้ไม่ดี	 หรือมีสิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา	 ส่งเสริมให้ดีย่ิงขึน้	 ตนจึงพยายามเข้ามามี 
ส่วนร่วมท�าให้สิ่งท่ีตนต้องการประสบผลส�าเร็จ	 สอดคล้องกบัแนวคิดของอญัชลี	 อ่านวรุฬหวาณิช	
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(2539)	ท่ีกลา่ววา่	บคุคลมีความต้องการหลายสิง่หลายอยา่ง	ดงันัน้	จงึพยายามดิน้รน	แสวงหา	หรือ
กระท�าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือสิ่งท่ีคาดหวงัไว้	 ด้วยเหตนีุจ้ึงกล่าวได้ว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงักบัระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	เป็นไปในทางบวก	นัน่คือ	เม่ือเกิดความคาดหวงัมากขึน้	จะท�าให้
ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษามากขึน้เชน่เดียวกนั

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้
	 	 1.	 ผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนด้านบริหารทัว่ไปอยู่
ในระดบัปานกลางดงันัน้	 ทางโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในด้านนีม้ากขึน้	 
เช่น	 การคดัเลือกคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารงาน 
ทัว่ไปร่วมกบัโรงเรียนการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียน	
หรือการร่วมจดัท�าแผนปฏิบตักิารของโรงเรียน
	 	 2.	 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 
ในการจดัการศกึษาในทางบวกและทางลบ	 ได้แก่	 ความคาดหวงั	 และความพงึพอใจของผู้ปกครอง	
ตามล�าดบั	 ดงันัน้	 ในการคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนควรพิจารณาปัจจัย 
ทัง้สองนีร่้วมด้วย	นัน่คือ	ควรคดัเลอืกผู้ปกครองท่ีมีความคาดหวงัตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินี
บรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ในระดบัสงูหรือมีความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	
จงัหวดันครปฐม	 ในระดบัต�่า	 เพราะจะท�าให้ได้ผู้ปกครองท่ีต้องการเข้ามามีสว่นร่วมกบัทางโรงเรียน
อยา่งแท้จริงมาเป็นคณะกรรมการด�าเนินกิจกรรมตา่ง	ๆ	ร่วมกบัโรงเรียน

  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป 
	 	 1.	 ควรมีการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดั 
การศกึษาเป็นรายระดบัชัน้	เพ่ือเป็นข้อมลูสารสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาให้ผู้ปกครองนกัเรียน
แตล่ะระดบัชัน้เข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้
	 	 2.	 ควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาท่ีมี
ประสิทธิภาพในบริบทของโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนสตรี	 ทัง้นีเ้พ่ือน�ารูปแบบ 
ท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้เป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการจัดการศึกษาในทุกด้าน	 
โดยอาจมีพืน้ฐานมาจากการสร้างความคาดหวังของผู้ ปกครอง	 ซึ่งจากการวิจัยครัง้นีพ้บว่า 
เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา
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สรุป
	 	 1.	 ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ 
จังหวัดนครปฐม	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การมีส่วนร่วม 
ในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนักเรียน	 และด้านความสมัพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก	 แต่พบว่า 
ด้านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง	
	 	 2.	 ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ	ตามล�าดบั
	 	 3.	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศึกษา 
อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทางบวก	ได้แก่	ความคาดหวงัของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา	
และทางลบ	ได้แก่	ความพงึพอใจในการจดัการศกึษา
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