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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

 
 คุณภาพชีวิตไดกลายเปนหัวใจของทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในการพัฒนา   ดวยมิติ 
แหงคุณภาพชีวิตนี้เทานั้นที่จะชวยประคับประคองใหการพัฒนาเปนไปอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน 
โดยแสดงออกดวยผลสําเร็จจากการพัฒนาคุณภาพของ  “คน” ใหเปนผูสมบูรณพรอมทั้งกาย  ศีล 
จิต  และปญญา  พรอมทั้งความสามารถในการสรางสรรค สังคมคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู 
สังคมอันกอปรดวยความสมานฉันทและความเอื้ออาทรตอกัน   (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  2545 : คํานํา) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549)  จึงมุงเนน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวม 
ที่ยึดคนเปนศูนยกลาง  เพื่อพัฒนาคุณภาพคนใหมีคุณภาพชีวิต และรูคุณคาวัฒนธรรมไทยให 
ความสําคัญกับภูมิปญญาไทย  ศีลธรรมและวัฒนธรรมไทย  สรางเสริมเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง 
เพื่อเปนภูมิคุมกันทางสังคมใหเปนสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน ซ่ึงเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย 
แตดั้งเดิม  การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม การสรางความสมดุลของคนกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  โดยใหความสําคัญตอการเสริมบทบาทของทองถ่ินกับประชาชนใหชุมชนดูแล
รักษาจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (วิไล  ตั้งจิตสมคิด.  2544 : 38) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545  มาตราที่ 22   กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู 
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม 
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แหงชาติ.  2545 : 13)  ส่ิงสําคัญในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตินี้  คือ  ผูเรียนตองไดรับ
การสนับสนุนทั้งจากโรงเรียน บาน และสังคม พรอมกันไปอยางตอเนื่อง   โรงเรียนตองส่ือ 
ความเขาใจใหกับพอแม  ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคมไทยไดทราบวา การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นได
ทุกที่ และตลอดเวลา  การเรียนรูจากบานและโรงเรียนจะสรางพลังการเรียนรู  ทั้งทางดานปญญา
และอารมณควบคูกันไป   ดังนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของกับเด็กตองรวมมือกัน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
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การเรียนรูใหเกิดแกเด็กของตนเอง  ชุมชนและผูปกครองเปนองคประกอบที่สําคัญของการปฏิรูป
การศึกษา และการเรียนรู  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของพอแม  ผูปกครอง และชุมชนในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544 : คํานํา)   
 นั่นคือ  ทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาผู เรียน โรงเรียนตองมีบทบาท 
ตอชุมชน  ดวยการดึงชุมชนเขาสูโรงเรียน  เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พรอมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา   ผูปกครองตองมีสวนรวมในการรับรูการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน  ดวยการคอยกํากับดูแลการศึกษาของบุตรหลาน  ติดตามความกาวหนาและสนับสนุน
การเรียนของเด็ก  ผูปกครองเปนกําลังสําคัญของการรวมมือกับโรงเรียน  ซ่ึงชวยใหการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูเกิดผลอยางจริงจังและรวดเร็ว เปนไปในแนวทางที่เหมาะสม  เพราะสังคม
ปจจุบันตองการเด็กยุคใหมที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรู  มีคุณสมบัติที่ดีในการเปนสมาชิก
ใหมของสังคม   (กัมภณฑ  จุนโท.  2543 : 35-37) 
 การอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการ 
การพัฒนาชีวิต  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กวัยแรกเกิด - 8 ปนี้  ตองคํานึงถึงพัฒนาการในแตละขั้น
เปนสําคัญ  เพื่อตอบสนองความตองการของเด็ก เด็กปฐมวัยเปนชวงที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา 
เรียกวา  ชวงพลังแหงการเจริญเติบโตงอกงามของชีวิต  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2538 : 223)  
ดังที่นักจิตวิทยา และนักการศึกษาไดใหความสําคัญของการเรียนรูของเด็กวัยนี้  เชน จาง จาค รุสโซ  
(Jean  Jacques  Rousseau)   เชื่อวา  เด็กเปนสิ่งบริสุทธิ์โดยธรรมชาต ิ มีการเรียนรูที่ตางจากผูใหญ 
เด็กสามารถนําตนใหประสพความสําเร็จตามศักยภาพของตนไดเปนอยางดี  และมีคุณธรรม 
โดยธรรมชาติ   ถาผูใหญสรางเสริมสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่ดี และมีความสุขใหแกเด็ก  (กุลยา  
ตันติผลาชีวะ.  2542 : 22)  บิดามารดา และผูปกครองของนักเรียนมีบทบาทสําคัญตอการศึกษา 
ของบุตรหลานของตน   เพราะเด็กๆ  เติบโตขึ้นจากบานและครอบครัวที่ใหการอบรมเลี้ยงดู 
เกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต  ประสบการณที่เด็กไดรับจากบานจะเปนพื้นฐานสําคัญ 
ของการเรียนในโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จในการเรียน และความกาวหนาในชีวิต 
การทํางานของเด็ก  (วิรัตน  ไวยกุล  และบรรเทา  อุทัยทัศน.  2541 : 1 - 2) 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการศึกษาที่เนนการสงเสริมพัฒนาการรวมทั้งการสรางเสรมิ
การเรียนรู  ซ่ึงหมายความวา  การจัดการศึกษาตองเปนความตอเนื่องจากบานสูโรงเรียน และ 
โรงเรียนสูบาน  การรวมมือระหวางบานและโรงเรียนจึงมีความหมายมาก ครอบครัวเหมือน 
งานการศึกษา เพราะครอบครัวเปนแหลงสถานศึกษาแรกของคน พอแม  คือ  ครูคนแรกของลูก  
(กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2544 : 36)  โรงเรียนจึงเปนสถาบันทางสังคมหนวยเดียวเทานั้นที่มีการติดตอ
สัมพันธกันกับสถาบันครอบครัวมากกวาหนวยอ่ืนๆ เพราะเด็กทุกๆ คน  อยางนอยท่ีสุดจะใชเวลา
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อยูในโรงเรียนประมาณปละ 9  เดือน หรือ 5 วัน  ใน  1 สัปดาห  และแตละวันที่จะใชเวลา 
อยูในโรงเรียน  5 - 6  ช่ัวโมง  โดยเฉพาะในสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล   ซ่ึงจะเห็นไดวา
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน เร่ิมตนเร็วกวาในชั้นเรียนระดับอื่น ซ่ึงความสัมพันธ 
ดังกลาวยังเกี่ยวของกับ ชุมชนอีกดวยในแงของการมีสวนรวมในการที่จะกําหนดเปาหมาย 
ที่จะพัฒนาเด็กใหสอดคลองกัน  (ยุพิน  สุวรรณฤทธิ์.  2535 : 129)  
 หัวใจสําคัญของโรงเรียนในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการศึกษา และ 
การดูแลเด็ก ไมวาจะเปนศูนยพัฒนาเด็ก  โรงเรียนเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล  คือ  การมีสวนรวม 
ของผูปกครองที่จะชวยใหการสอนเด็กแตละคน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะครูและ 
ผูปกครองสามารถเขาใจถึงเจตคติของกันและกัน และพรอมที่จะรวมมือกันแกปญหาการศึกษา และ
ผลของการศึกษาที่ไมมีคุณภาพไดเปนอยางดี  (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2544 : 30 - 31) 
 รุงเรือง  สุขารมณ  ไดสรุปผลงานวิจัยดานครอบครัวในรอบ  30  ปที่ผานมา  (2544) 
พบวา ความสัมพันธใกลชิดระหวางบานและโรงเรียนมีผลอยางสูงในการเรียนรูของเด็ก  เชน  
นิวซีแลนด  พบวา  ภูมิหลังของครอบครัวมีความสัมพันธแนนแฟนกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
ของนักเรียน ไมวาจะเปนชนชั้นทางอาชีพ หรือระดับการศึกษาของผูปกครอง โครงสรางครอบครัว 
เชื้อชาติ  ระดับรายได  อังกฤษและเวลลไดใชวิธีการอันหลากหลาย เพื่อใหผูปกครองเขามามี 
สวนรวมในการจัดการศึกษา  สหรัฐอเมริกาไดตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทครอบครัวที่มีตอ
คุณภาพการเรียนรูของเด็ก  หนึ่งในเปาหมาย  8  ประการของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การสราง
ความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน  รับผิดชอบรวมกันในการดูแล และสงเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย  (รุงเรือง  สุขารมย.  2544 : 12 - 13) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมของผูปกครองและโรงเรียนนั้น   ทั้งกิจกรรม 
ที่ผูปกครองลงมือปฏิบัติเอง  จนถึงเปนเพียงผูรับขอมูลขาวสาร  วิธีการที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรม 
ที่ผูปกครองมีสวนรวมกับทางโรงเรียน  เชน  กิจกรรมโรงเรียน ไดแก  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแนะนําโรงเรียน  กิจกรรมการฝกอบรม   กิจกรรมการแสดงของนักเรียน   กิจกรรมสานสัมพนัธ 
ไดแก   การประชุมปรึกษา การเยี่ยมบาน  กิจกรรมสื่อสารสนเทศ  ไดแก  โทรศัพท  จดหมายขาว 
แผนพับขอมูลโรงเรียน  กิจกรรมการศึกษา  กิจกรรมการบริการ และกิจกรรมการตัดสินใจ  
ในการวางนโยบายโรงเรียนรวมกับทางโรงเรียน แตละกิจกรรม  คือ  การสนับสนุนการเรียนรู 
จากโรงเรียนสูบาน และจากบานสูโรงเรียน ผูปกครองจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา และสงเสริม
เด็กในทุกๆ  ดาน   ถึงแมเด็กจะมาอยูในโรงเรียนแลวก็ตาม  ความรักความเอาใจใส   สนใจซักถาม
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กทําที่โรงเรียน  การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟงกอนนอน หรือการทาํกจิกรรม
ตางๆ รวมกับลูก มีสวนรวมในงานหรือกิจกรรมที่ครู หรือทางโรงเรียนมอบหมายใหทําที่บาน  
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จะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีภายใจครอบครัว ที่จะนําไปสูการพัฒนาเด็กในดานอื่นๆ  ดวย  เพราะ
ผูปกครอง และครูเปรียบเสมือนหุนสวนในการดูแล  สรางเสริมและพัฒนาเด็ก  บานและโรงเรียน 
คือ  แหลงทรัพยากรของเด็กที่จะตองมีปฏิสัมพันธกัน  โดยใชครอบครวัเปนหลักในการชวยจัดการ
พฤติกรรมการสรางสรรค และการเรียนรูที่ดีสําหรับเด็กใหเหมาะสมกับที่บานและที่โรงเรียน   
(กุลยา   ตันติผลาชีวะ.  2542 : 63) 
 หลักสูตรกอนประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหครอบคลุมเด็กทุกประเภทที่มีอายุ
ระหวาง  3  ถึง  6  ป  โดยจัดในลักษณะของการเตรียมความพรอม ผานกิจกรรมการเลนที่เหมาะสม
กับวัย  เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญาเต็มตาม 
ศักยภาพ โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวัน 
ไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข  ไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา และเปนการพัฒนาเด็กโดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม  (กรมวิชาการ.  2542 : 2)  
โดยเฉพาะพอแมหรือผูปกครองมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการเขารับการศึกษาของบุตร  เพราะพอแม
ของเด็กทุกคนเปนครูคนแรกของลูก  เปนผูเตรียมความพรอมใหกอนที่ลูกจะเขาโรงเรียน ใหมี
ความพรอมดวยรางกายและจิตใจที่สมบูรณ  กระฉับกระเฉงที่จะเรียนรู  มีสวนชวยสนับสนุนปจจัย
การเรียนของเด็กในดานตางๆ  ที่โรงเรียนขาดแคลน และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ที่โรงเรียน 
จัดขึ้น  ดังนั้น เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา  ตองเปดโอกาสให 
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  เพราะระบบครอบครัวเปนระบบทางสังคม
ที่มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน  ซ่ึงตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ที่เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาที่บาน  หรือการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาในโรงเรียน  
บทบาทของพอแมผูปกครอง  ในการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา  จึงถือเปนตัวช้ีวัดหนึ่งที่สําคัญ  
อันจะสงผลตอความสําเร็จของการจัดการศึกษาตอไป 
 จากเหตุผลดังกลาว  รวมถึงสภาพการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษาระหวาง 
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน  ผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนในการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ 
ผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   อันจะเปนขอมูลสารสนเทศ  และเปนการเสนอแนะแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใหมีมาตรฐานสูงขึ้นตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
 1.2.1   เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา  ระดับกอน 
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   
 1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา  ระดับกอน
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   จําแนก 
ตามระดับการศกึษา และอาชีพของผูปกครอง 
 1.2.3   เพื่อนํา เสนอหรือเพื่อ เสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาระดับกอน 
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 
 ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตางกัน  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
แตกตางกัน 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 
 เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้  เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย   ผูวิจัยจึงไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษาไวดังนี้ 
 1.4.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1)   ประชากร  เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 
ในโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนอนุบาล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2   จํานวน  7  โรงเรียน  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2547  จํานวน  369  คน  
  2)   กลุมตัวอยาง  เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลปที่  3  
ในโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนอนุบาล   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  จํานวน 7 โรงเรียน  ปการศึกษา  2547  โดยใชตารางเครจซี่  และมอรแกน  (ณรงค  ศรีสวสัดิ.์  
2542 : 65)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  196  คน  คํานวณหาขนาดตัวอยางแตละโรงเรียนจากนั้นใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling)  โดยใชระดับการศึกษาของ
ผูปกครองเปนชั้นของการสุม 
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 1.4.2   ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตัวแปรอิสระ  

(1) ระดับการศึกษาของผูปกครอง  แบงเปนระดับต่ํากวาอนุปริญญา และ 
ตั้งแตอนุปริญญาขึ้นไป 
 (2)  อาชีพของผูปกครอง แบงเปนอาชีพสวนตัวหรือรับจางเอกชน รวมถึง
อาชีพเกษตรกรและอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2) ตัวแปรตาม  คือ  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับ 
กอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในงาน   
4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับ 
กอนประถมศึกษาที่พัฒนาจากแนวคิด ในเรื่องเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด 
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ซ่ึงใหความสําคัญตอสถาบันครอบครัววาเปนสถาบันการศึกษา
ที่สําคัญที่สุดของเด็กกอนวัยเรียน  เนนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของเด็ก  
(อมรชัย  ตันติเมธ.  2536 : 26)  และศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตราที่ 29  วาดวยการกระจายอํานาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยัง
คณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 24)   สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไว    
ดังภาพ  1  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ  1   กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด 
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2   ซ่ึงจะเปนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น  เพื่อเสริมสรางศรัทธาการยอมรับ และสอดคลองกับความตองการ 
ของผูปกครองและชุมชนตอไป 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ  
 
 1.7.1   การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา  หมายถึง  การมีสวนชวยเหลือ
โดยความสมัครใจของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2    

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การมีสวนรวมของผูปกครอง 
ในการจดัการศึกษาระดับ 
กอนประถมศกึษา 

- ดานวิชาการ 
- ดานงบประมาณ 
- ดานบริหารงานบุคคล 
- ดานบริหารทั่วไป 

 

1.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
-  ต่ํากวาอนปุริญญา 
-  ตั้งแตอนุปริญญาขึ้นไป 

2.  อาชีพของผูปกครอง 
-  สวนตัวหรือรับจางเอกชน
รวมถึงอาชีพเกษตรกร 
-  รับราชการหรือพนักงาน 
รัฐวิสาหกจิ 
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1) ดานวิชาการ  หมายถึง  การมีสวนชวยเหลืองานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู  การจัดกิจกรรมและประสบการณตางๆ  ใหแกนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเกิดพัฒนาการ 
ในทุกดานอยางครบถวนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

2) ดานงบประมาณ  หมายถึง  การมีสวนรวมชวยเหลืองานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางคุมคาและเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3) ดานบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การมีสวนรวมชวยเหลืองานเกี่ยวกับ 
การวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน   
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 

4) ดานบริหารทั่วไป  หมายถึง  การมีสวนรวมชวยเหลืองานเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนการดําเนินงานจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคลองและสนองความตองการ
ของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 1.7.2   ผูปกครอง  หมายถึง  บิดามารดาหรือผูอุปการะนักเรียน  ซ่ึงนักเรียนในปกครอง
กําลังศึกษาอยูในระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2   ปการศึกษา  2547 
 1.7.3   การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  หมายถึง  การจัดการศึกษาสําหรับ 
ของเด็กที่มีอายุ  3  ถึง  6  ขวบ  เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ 
สังคม  และสติปญญา  
 1.7.4 โรงเรียนเอกชน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชนภายใต
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525  มาตรา  15 (1)  
    1.7.5  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง หนวยงานกระทรวงศึกษาธิการที่ทําหนาที่
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  39  วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  กับ 
มาตรา  8   มาตรา  33  วรรคสอง  และมาตรา  76  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  จํานวน  175  เขต 
 1.7.6   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   หมายถึง  สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ครอบคลุมพื้นที่ใน  1  กิ่งอําเภอ  และ  6  อําเภอ   
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  คือ 

1) กิ่งอําเภอคลองเขื่อน 
2) อําเภอทาตะเกยีบ 
3) อําเภอบางคลา 
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4) อําเภอแปลงยาว 
5) อําเภอพนมสารคาม 
6) อําเภอราชสาสน 
7) อําเภอสนามชยัเขต 

 1.7.7   ระดับการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาขั้นสูงสุดของผูปกครองนักเรียน ระดับกอน
ประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ปการศึกษา 
2547  โดยแบงเปน  

1) ต่ํากวาอนุปริญญา 
2) ตั้งแตอนุปริญญาขึ้นไป 

 1.7.8   อาชีพ  หมายถึง  หนาที่การงานของผูปกครองที่กอใหเกิดรายได  แบงออกเปน 
1) อาชีพสวนตวัหรือรับจางเอกชนรวมถึงอาชีพเกษตรกร 
2) รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 


