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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ในชวงเวลาทีผ่านมา การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนไดสรางรั้วกั้นตนเองออกจากชุมชน 
และสังคม โดยสวนมากโรงเรียนดาํเนินงานในลักษณะที่เปนการแสดงใหเห็นวา โรงเรียนเปน
สถานที่ราชการ  ดําเนินงานหรือควบคุมการดํา เนินงานโดยคนของทางราชการ (อุทัย ดุลยเกษม, 
2534, หนา  1)  หรือกลุมบคุคลซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนเพียงไมกี่คน  จึงทําใหผูปกครองนักเรียน 
บุคคลสําคัญในชุมชนไดลดบทบาทการสนับสนุนและชวยเหลือดานการศึกษาของโรงเรียนลง 
ทําใหขาดความผูกพันและความรูสึกการมสีวนรวมเปนเจาของ โรงเรียนสวนใหญไมไดนําศักยภาพ
ของคนในชุมชนมามีสวนรวมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู   ทําใหโรงเรียนบริหารงานโดยมี
ทรัพยากรบรหิารอยางจํากดั ซ่ึงจะตองปรับเปลี่ยนเจตคติเหลานี้เสยีใหมในการมองโรงเรียนวาเปน
ของทางราชการใหเปนโรงเรียนของชุมชนอยางแทจริง  เมื่อมีปญหาก็ใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการแกไข ใหชุมชนมีสวนรับรูและตัดสินใจในเรื่องการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เปนการเสริมสรางคุณภาพของประชากรในชุมชนนัน้ ๆ  (อุทัย  ดุลยเกษม, 2534, หนา 19)  ซ่ึง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช 2542  ไดบัญญัติในเรื่องการเขามี 
สวนรวมในการจัดการศึกษาไวในมาตรา  8 ( 2 )  คือ การจัดการศึกษาใหยดึหลักการมีสวนรวมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงนับวามีความเหมาะสมกับยคุ
สมัยมาก  เพราะปจจุบนัมีครูขอเกษียณอายุกอนกําหนดจาํนวนมากทําใหขาดบุคลากรครู  นอกจากนี้
สังคมในปจจบุันนี้เปล่ียนแปลงไปอยางมากและรวดเรว็  ซ่ึงเปนผลมาจากมีเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา
ทําใหนกัเรียนรับความรูและสิ่งตาง  ๆ จากตางประเทศแลวนํามาเลยีนแบบ บางคนก็เลียนแบบใน
ส่ิงที่ไมดี  เชน  การแขงรถในที่สาธารณะ  การเลนเกมจนตดิ เปนตน ทําใหเกิดปญหาของสังคม
ตามมา  จึงควรมีการสนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนเขามามีสวนรับรู และตัดสนิใจเรื่องการจดั
การศึกษา ในโรงเรียนใหมากขึ้น  เพื่อที่โรงเรียนจะไดดําเนินการ  จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนการเสริมสรางคุณภาพของประชากรนั้น ๆ ( อุทัย ดุลยเกษม, 2534, หนา  19 )   

   การศึกษาถึงบทบาทการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองกับโรงเรียน  
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จะนําไปสูการมีสวนรวมสนบัสนุน  ในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรยีนระหวางครู ผูปกครอง 
นักเรียน และชุมชนวาทุกฝายสามารถประสานความรวมมือในการสงเสริมการเรียนรูใหกับนกัเรียน
ในเรื่องอะไรบาง ซ่ึงเปนสิ่ งสําคัญในการจัดการศกึษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 สําหรับการเขามีสวนรวมกิจกรรมของผูปกครองจะสงผลตอการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติ และใชเปนขอมูลในการวางแผนใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
การเรียนรูไดดีขึ้น  ซ่ึงแต เดิมนั้นผูปกครองนักเรียนจะมีสวนรวมในการบริจาคทรัพย สิน
งบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณตาง ๆ เทานั้น  แตการมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูนัน้จะ
มีนอยมาก  ทัง้ที่ในความเปนจริงแลวผูปกครองสามารถจัดการเรียนรูเสริมไดที่บาน ฉะนั้นหากได
นําเอาพลังความคิดความเอาใจใส และการรวมรับผิดชอบของผูปกครองนักเรียนมาสนับสนุน และ
สงเสริมการเรียนรูที่บานไดแลว  จะนําไปสูการพัฒนาศกัยภาพในตัวเด็กนกัเรียนทีย่ัง่ยืน  ส่ิงเหลานี้
จัดไดวาเปนการมีสวนรวมในการชวยเหลือโรงเรียนของผูปกครอง 

  จากแนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา 
ซ่ึงเปนโรงเรยีนหนึ่งที่มนีโยบายใหผูปกครองนักเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการ
เรียนการสอนดวย เชน การเชิญผูปกครองมารวมปฐมนิเทศ การเชญิผูปกครองมารวมกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึน้ เปนตน แตไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนไมมาก ซ่ึงทราบไดจากสถิติ
การเขารวมกจิกรรมของโรงเรียน  จากปญหาและแนวคดิตาง ๆ ดังกลาวมานี้ผูวจิัยจงึตองการศึกษา
คนหาคําตอบวามีปจจยัใดบางที่สงเสริมใหผูปกครองนกัเรียนเขามามสีวนรวมในการจัดการเรียนรู
ที่บานได และผลที่ไดจากงานวิจยัคร้ังนี้โรงเรียนสามารถนําไปใชในการวางแผนการบริหาร และ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูปกครอง รวมทั้ ง เพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
กระบวนการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน  โดยใหผูปกครองนักเรียนเขามาสนับสนนุ
กิจกรรมการเรยีนรูรวมกนัซึง่กอใหเกิดประโยชนมากทีสุ่ดทําใหนกัเรยีนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา 
ทุกสถานการณและทกุสถานที่ ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ ทําให
ผูปกครองนักเรียนเกดิความรูสึกวาการมีสวนรวม  ในการสงเสริมการเรียนรูเปนความรวมมือของ
ทุกคนที่เปนสมาชิกของสังคม ซ่ึงเปรียบเสมือนเจาของโรงเรียนรวมกนั กอใหเกดิความภาคภูมิใจ
ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูในทองถ่ินของตนเอง เปนการสรางความรวมมือในการปรับปรุงพัฒนา
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูปกครอง ซ่ึงหากผูบริหารโรงเรียนทราบขอมูลที่เปน
ปจจัยสงเสริมการจัดการเรยีนรูที่เปนบานของผูปกครองของนักเรียนแลว ก็จะสามารถนําขอมูลไป
ใชในการวางแผนใหผูปกครองนักเรียนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูใหบรรลุผล 
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542   ซ่ึงจะสงผลใหนักเรยีนเปนคนเกง คนดี และเรยีนอยางมีความสุข พรอมที่จะ
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เปนพลเมืองทีด่ีของชาติตอไปในอนาคต 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

    1.2.1  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน  
โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา จําแนกผูปกครองตามระดับชั้นเรียนของ
นักเรียนโดยภาพรวม 

  1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบานบางพระ  (ฉิง่นาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา  จําแนกผูปกครองตามระดับ 
ชั้นเรียนของนกัเรียนโดยภาพรวม 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

                1.3.1 ผลของการศึกษาคนควาจะทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา  เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                                                                               1.3.2  เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรยีน ในการ   
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนอนบุาลอื่น ๆ 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

   1.4.1  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวจิัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียน 
การสอนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิง่นาวิกอนุสรณ) ศรีราชา ตามความคิดเห็น
ของผูปกครองในปการศึกษา 2547  ใน  4  ดาน คือ 
                        1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมการใหความรูผูปกครอง 
                        2)  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเดก็ที่บาน 

          3)  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเดก็ที่โรงเรียน 
                        4)  การมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียน 
                 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           1) ประชากร ไดแกผูปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียนอนุบาลบานบางพระ 
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(ฉิ่งนาวกิอนุสรณ)  ศรีราชา ในปการศึกษา 2547  มีจํานวนนกัเรียนรวมทั้งสิ้น 1,307 คน  นักเรียน  
1  คน  ตอผูปกครอง  1 คน  รวม 1,307  คน   
                        2)  กลุมตัวอยาง  ไดมาโดยการกาํหนดกลุมตวัอยางจากตารางของเครจซี่และ 
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ของแตละชั้นเรยีน แลวเทียบบญัญัติไตรยางค 
ในแตละชั้นป  แลวสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองของนักเรียน จํานวน   553  คน   
                 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
                        1)  ตัวแปรตน  ไดแก   ผูปกครองนักเรียนระดับตาง ๆ  จาํแนกเปน 

 (1)  ระดบัชั้นอนุบาลศึกษา 
                              (2)  ระดับชั้นประถมศึกษา 
                              (3)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
                        2)  ตวัแปรตาม ไดแก การมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวกิอนสุรณ) ศรีราชา    ใน  4  ดาน  คือ 
                              (1)  การมสีวนรวมในกจิกรรมการใหความรูผูปกครอง 
                              (2)  การมสีวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กที่บาน 
                              (3)  การมสีวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กที่โรงเรยีน 
                              (4)  การมสีวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียน 
 

1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยยึดกรอบแนวความคิดของ  ไลออนและสมิธ (Lyon & Smit, 1983, p. 
203; อางถึงใน นิภาพรรณ  หงษชูเกยีรติ, 2544, หนา 53) ที่กลาววา แนวทางการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน ใน 4 ดาน  คือ 
              1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมการใหความรูผูปกครอง 
              2)  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กที่บาน 
              3)  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กที่โรงเรียน 
              4)  การมีสวนรวมในการสนับสนนุโรงเรียน 
ดังแผนภาพตอไปนี้  
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ตัวแปรตน                                                                   ตัวแปรตาม 
 

 
ผูปกครองจําแนกตามระดับชั้นเรียนของ
นักเรียน ดังนี ้

1.  ระดับชั้นอนุบาลศึกษา 
    2.  ระดับชัน้ประถมศึกษา 
    3.  ระดับชัน้มัธยมศึกษา 

 
 
 
 

 

 
การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา 
การเรียนการสอนของนักเรียน  โรงเรียน
อนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ)  
 ศรีราชา  ใน 4 ดาน คือ 
1.  การมีสวนรวมในการใหความรูผูปกครอง 
2.  การมีสวนรวมในการเสริมสราง    
     ประสบการณแกเด็กที่บาน 
3.  การมีสวนรวมในการเสริมสราง    
     ประสบการณแกเด็กที่โรงเรียน 
4.  การมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียน 

 
 

 
ภาพที่ 1   กรอบแนวความคดิที่ใชในการวจิัย 
 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 
  ผูปกครองของนักเรียนที่ตางระดับชั้นเรยีนกันมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 
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1.7   คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
   1.7.1   การมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียน  หมายถึง การที่ผูปกครอง
นักเรียนเขามามีบทบาทในการใหคําแนะนาํ  ปรึกษา  เพื่อใหการเรยีนการสอนดียิ่งขึน้ ใน  4  ดาน  
คือ 
        1)  การมีสวนรวมในกจิกรรมใหความรูผูปกครอง หมายถึง การจัดการศึกษาทีจ่ะชวย
ใหผูปกครองมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัตัวเ ด็ก  วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แนวทางในการสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก  ตลอดจนการดําเนนิชีวติครอบครัว ในวิถีทางที่ถูกตองและเหมาะสม  
เชน  เขารวมการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนกอนเปดภาคเรียน  เขาอบรมเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเดก็
ในแตละชวงอาย ุ เขาอบรมเกี่ยวกับเรื่องวธีิการอบรมเลี้ยงดูเดก็  การเตรียมความพรอม 
         2)  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเดก็ที่บาน หมายถึง ผูปกครอง
ชวยสงเสริม สนับสนุนใหเด็กรูจักคดิ รูจักแสวงหาความรูจากสิ่งที่อยูรอบตัว ดวยการสังเกตและ
การอานรวมทัง้การใหความสนใจ และสนทนาซักถามเด็กเกีย่วกับสิ่งที่ เ ด็กไดทําในโรงเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการเสริมสรางความรูและประสบการณใหแกเดก็ที่บาน เชน คอยกระตุนใหนักเรียน
อานหนังสือทีบ่าน  มีสวนรวมสงเสริมใหนักเรยีนรักการอาน เลานทิานใหนักเรยีนฟง  ชวยสอน
การบานแกนกัเรียน 
         3) การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเดก็ที่โรงเรียน หมายถึง การที่
ผูปกครองเขาไปมีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอนใหแกเด็กที่โรงเรียน เชน  อาสาสมัครเปน
ผูชวยคร ู ชวยครูจัดหาและเตรียมส่ือการสอน  ชวยครวูางแผนการสอน 
        4) การมสีวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียน หมายถึง การที่ผูปกครองบริจาคสิ่งของ
เครื่องใชหรือทรัพยสิน หรือเขามาชวยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับงานวชิาการหรือเขา
รวมเปนคณะกรรมการโรงเรียน เชน ชวยบริจาคสิ่ งของวัสดุ เหลือใชใหโรงเรียน ชวยบริจาค
ทรัพยสินใหกบัโรงเรียน  ใหทุนการศึกษาแกนกัเรียนยากจน   

1.7.2  ผูปกครอง  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เล้ียงดูอุปการะนกัเรียน ไดแก บิดาหรือมารดา  
หรือบุคคลอื่น หรือผูเล้ียงด ู โดยถือนักเรยีน 1 คน มผูีปกครอง 1 คน ซ่ึงเขาเรียนอยูในโรงเรียน
อนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรีเขต 3  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  1.7.3  ระดับชั้นเรียน หมายถึง ระดับการศึกษาของนักเรียนแตละชัน้เรียน  จําแนกออกเปน 
3  ระดับ 
       1)  ระดับอนุบาลศึกษา   คือ   อนุบาลศึกษาปที่  1 และอนุบาลศึกษาปที่  2 



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

  
7 

       2)  ระดับประถมศึกษา   คือ  ประถมศึกษาปที่ 1 – ประถมศึกษาปที่ 6  
       3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ   มธัยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 
  1.7.4   ความคิดเห็น  หมายถงึ  ขอสรุปของผูปกครองที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนา 
การเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนอนบุาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา 
 


