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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการมีสว นรวมของผูป กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ
และเพื่ อ วิ เ คราะห ค วามคาดหวั ง และสร า งกระบวนการการมี ส  ว นร ว มของผู  ป กครองประชากรที่ ใ ช
ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูป กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 คน
ในปการศึกษา 2558 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกีย่ วกับการมีสว นรวมของผูป กครองนักเรียน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีการวิเคราะหขอ มูลแบบสรางขอสรุป แบบจําแนกชนิดขอมูล
โดยการวิเคราะหแบบไมใชทฤษฏี ซึ่งอาศัยขอมูลจากผูใหสัมภาษณโดยตรงผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับโรงเรียนใน 4 ดาน ดังนี้ ดานการ
มีสว นรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวา ผูป กครองมีสว นรวมอยูใ นระดับมาก โดยผูป กครองใหความรวมมือ
และมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเปนอยางดี ดานการติดตอสื่อสาร
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พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครองคอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา
และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ของนั ก เรี ย นกั บ คุ ณ ครู ป ระจํ า ชั้ น อย า งสมํ่ า เสมอ ด า นการมี ส  ว นร ว มที่ บ  า น
พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครองมีการใหความรวมมือและสนับสนุนนักเรียน
หลังจากกลับไปที่บานแลวเปนอยางดีและดานการรวมเปนคณะกรรมการ พบวาผูปกครองมีสวนรวม
อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากผูปกครองสวนมากประกอบธุรกิจสวนตัว จึงไมสามารถสละเวลาเพื่อ
เขารวมเปนคณะกรรมการของโรงเรียนไดสวนการวิเคราะหความคาดหวังพบวา ผูปกครองตองการให
ทางโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมรวมกับผูปกครองอยางชัดเจน เพื่อจะไดนําไปวางแผนใน
การจัดสรรเวลาการเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น และกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของผูปกครองนั้น
ทางโรงเรียนควรมีการประชุมและชี้แจงกับผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูปกครอง
ที่จะตองดําเนินการในการเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อผูปกครองนักเรียนจะไดมี
การวางแผนลวงหนา และทางโรงเรียนควรใชชองทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีความชัดเจน
เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมทั้งทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนํา
ประจําหองเพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางผูปกครองดวยกัน
จากผลการวิเคราะหแบบสอบถามและแบบสัมภาษณทําใหโรงเรียนไดกระบวนการ (กิจกรรม)
ที่สอดคลองกับความตองการ (โดยอาศัยผลการวิเคราะหแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ) เพื่อผูปกครอง
สนใจมารวมกิจกรรมมากขึ้น

คําสําคัญ
การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต

Abstract
This research aimed to study the Parental participation of Private Kindergarten Students,
Analysis of Expectations and Process Creation for Parental participation. The search population
was the 200 parents of Private kindergaten School, Mueang District, Chiang Mai Province in the
academic year 2015. The research tools were 5-level scale questionnaires about the Parental
participation. Data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.
A Structured interview was used to analyze data type. By non-theoretical analysis. Based on
information from the interviewer. The research found that Parents of private kindergarten have
opinions about participation in 4 areas. The first area is participation and learning support which
found that parents were highly involved. Parents cooperate and have time to participate in activities
with teachers and students in school as well. The second area is communication which found that
the parents were very active participants. They take care and help solve problems of the student,
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include regularly exchanging student information with teachers. The third area is the participation
at home, which found that parents were very active participants. Parents are encouraged to
cooperate and support their students after returning home. The last area is joint committed.
It was found that the parents were moderately engaged. Because most parents run their own
businesses. Therefore, it is not possible to take the time to become a board member of the school.
The analysis of expectations in this area showed that. Parents want the school to plan their activities
clearly which can help parents to decide to become a board member. And the process of creating
parental participation is the school should meet and explain to parents about the role and duties
of parents that must take part in school activities.
The results of the questionnaire and interviews. The school has a process that support
parents to attend more activities.

Keywords
Parental Participation, Private Kindergarten

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (วรรค 6) กลาวถึงการจัดระบบโครงสราง
และกระบวนการจัดการศึกษา โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวมของผูปกครอง หนวยงาน และองคกรตาง ๆ
นอกจากนี้ ระบบการศึกษายังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของครอบครัวในการศึกษา เพราะไดตระหนัก
และเล็งเห็นวาการมีสวนรวมของผูปกครองเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กนั้นสําคัญเพียงใด เพราะผูปกครอง
มีความใกลชิดกับเด็กมากที่สุด ดั่งที่ Thaywintaraphug (2004) เสนอแนวคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยวา
การประสบความสําเร็จในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นจําเปนจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายโดยเฉพาะ
จากพอแม เด็ก ผูป กครอง ครูหรือผูด แู ล เพราะการเจริญเติบโตของเด็กวัยนีเ้ ปนเรือ่ งละเอียดออน ตองเอาใจใส
ดูแลเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อการพัฒนาของเด็กนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
อยางใกลชิดดวยสอดคลองกับผูปกครองเปนผูเลือกสถานศึกษาใหบุตรหลานของตน โดยเปนผูเลี้ยงดู
อบรม และมุง หวังใหบตุ รหลานเติบโตเปนผูใ หญทดี่ ใี นอนาคต เพือ่ ทีจ่ ะไดใชชวี ติ และเติบโตขึน้ มาอยูใ นสังคม
ไดอยางสงบสุข ผูปกครองจึงเปนบุคคลสําคัญในการสนับสนุนการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ โรงเรียน
จึงควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อใหผูปกครองมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสามารถชวยเหลือ ทบทวน และแนะนําเด็กนักเรียน
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จากผลคะแนนเฉลีย่ ของ GAT/PAT ในทุกรายวิชาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหมสงู กวาคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนรัฐบาล ทําใหในปจจุบันผูปกครองเลือกที่จะสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน
มีแนวโนมสูงขึน้ อางอิงขอมูลจากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ) ซึง่ ไดเสนอผลคะแนน GAT/PAT
ในงานประชุมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหมประจําป พ.ศ. 2558 เนื่องจากผูปกครองคาดหวังใหบุตรหลาน
ของตนมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี เพื่อเตรียมความพรอมในการที่จะเขารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนประถมที่มีชื่อเสียง สอดคลองกับการสัมภาษณ Boonprasert (Personnel Communication,
December 14, 2015) ผู  จั ด การโรงเรี ย นอนุ บ าลดรุ ณ นิ มิ ต หนึ่ ง ในโรงเรี ย นเอกชนที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
จังหวัดเชียงใหม กลาววาในปจจุบันผูปกครองนักเรียนมีความสนใจในการเลือกสถานศึกษามากขึ้น และ
คาดหวังในการเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของบุตรหลานซึง่ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนัน้
เปดโอกาสใหผปู กครองมีสว นรวมคอนขางมาก มีการสือ่ สาร แลกเปลีย่ นขอมูลระหวางผูป กครอง และครูเปนประจํา
โดยให ค วามเห็ น ว า อาจเป น เพราะผู  ป กครองส ว นใหญ มี อ ายุ น  อ ย มี ค วามกล า คิ ด กล า แสดงออก
และอยากมีสวนรวมกับกิจกรรมของบุตรหลานมากกวาในอดีต โดยพบวานักเรียนทีม่ ีผลการเรียนดีสวนใหญ
จะเปนนักเรียนที่ผูปกครองใหความสนใจ รวมถึงมีปฏิสัมพันธกับโรงเรียน สวนเรื่องอุปสรรคหรือปญหา
ของการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนั้น ผูจัดการใหสัมภาษณวา มีผูปกครองบางสวน
ที่มีสวนรวมกับทางโรงเรียนไมครบทุกดาน ซึ่งทางโรงเรียนขาดการเก็บสถิติเหลานั้น เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมระหวางผูปกครองและโรงเรียนโดยเนนไปทางดานที่ผูปกครอง
ยังใหความรวมมือไดไมเต็มที่
ดังนัน้ ผูว จิ ยั มีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับการมีสว นรวมของผูป กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ
ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง
เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
2. เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามคาดหวั ง และสร า งกระบวนการการมี ส  ว นร ว มของผู  ป กครองนั ก เรี ย น
โรงเรียนอนุบาลดรุณมิมิต
นิยามศัพทเฉพาะ
การมีสว นรวมของผูป กครอง หมายถึง การใหความรวมมือกับโรงเรียน 4 ดาน คือ ดานการมีสว นรวม
และสนับสนุนการเรียนรู ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมีสวนรวมที่บานและดานการรวมเปนคณะกรรมการ
ดานการมีสว นรวมและสนับสนุนการเรียนรู หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตางๆ ทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ เชน
การเปนวิทยากร การเขาชมการแสดงผลงานของนักเรียน การรวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เปนตน
ดานการติดตอสือ่ สาร หมายถึง การแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางผูป กครองและครู เชน การสงจดหมาย
โทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
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ดานการมีสวนรวมที่บาน หมายถึง การสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนเมื่ออยูที่บานใหสอดคลอง
กับการพัฒนานักเรียนของทางโรงเรียน เชนการทําการบาน ตอบสมุดสื่อสัมพันธระหวางผูปกครองกับครู
การสงเสริมการทํากิจกรรมพิเศษนอกหองเรียน เปนตน
ดานการรวมเปนคณะกรรมการ หมายถึง การอาสาเปนหนึ่งในคณะกรรมการกิจกรรมของโรงเรียน
เชน การเปนคณะกรรมกิจกรรมกีฬาสี การเปนกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน เปนตน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด การมี ส  ว นร ว ม Muttamaytha (1981, 33 – 34) ให ค วามหมายการมี ส  ว นร ว ม คื อ
การที่ประชาชนใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โดยการแสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงกิจการตาง ๆ ของโรงเรียน
โดยใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน รวมทั้งเปนกรรมการ หรือเปนวิทยากรในการเรียน
การสอน และสนับสนุนชวยเหลือประชาสัมพันธโรงเรียน นอกจากนี้ในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียน ไดแก
การบริการดานสุขภาพ การฝกอบรมอาชีพ การสงเสริมอาชีพ กิจกรรมเพื่อการอานออกเขียนได กิจกรรม
นันทนาการ การรับบริการหองสมุด การบริการขาวสารความรู การสงเสริมประชาธิปไตย และการใชอาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ Noppakun (1977, 103-105)
ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนในระดับรูปธรรม หมายถึง การที่ชาวบานไดใชแรงงาน
เวลา วัสดุ ในการพัฒนาชุมชน สวนในระดับนามธรรมนั้น การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องของการชี้นํา
ตนเอง มโนภาพแหงคน ความเปนอิสระในการกําหนดชีวิตและความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวม
Ngernkhum (2000, 31-33) กลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองไวดังนี้ (1) มีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา (2) มีสวนรวมในการกําหนดโครงสราง ตลอดจนการจัดระบบการเรียน
การสอนสําหรับเด็กและ (3) มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นปละใหความเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ
นอกจากนี้ Department of Curriculum and Instruction Development (2001, 15-16) ไดกลาวถึง
บทบาทการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองที่มีตอโรงเรียนในตางประเทศผลงานวิจัยดานครอบครัว พบวา
ความสัมพันธใกลชิดระหวางบานและโรงเรียนมีผลอยางสูงตอการเรียนรูของเด็ก ชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี
ดานจิตใจ สังคม ในประเทศนิวซีแลนดพบวา ภูมิหลังของครอบครัวมีความสัมพันธแนนแฟนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนนิวซีแลนด ไดพยายามเสริมสรางบทบาทของครอบครัวที่มีตอกระบวนการเรียนรู
ของเด็ ก ด ว ยการให ห น ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาร ว มกั น พั ฒ นาเชื่ อ มโยงนโยบายและ
โครงการเขาดวยกัน ประเทศอังกฤษและเวลสไดใชวิธีการอันหลากหลายเพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวม
รวมถึงการมีกฎหมายบังคับใหทางโรงเรียนจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรระหวางบานและโรงเรียน
โดยปรึกษาหารือผูป กครองกอน ขอตกลงนีร้ ะบุความรับผิดชอบรวมกันและบทบาทของผูป กครองอีกรูปแบบหนึง่
คือ การใหผูปกครองและเด็กเรียนรูดวยกัน เพื่อพัฒนาความรู ของผูปกครองไปพรอม ๆ กับใหผูปกครอง
เขาใจถึงวิธีการเรียนของลูก เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท
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ของครอบครัวที่มีผลตอคุณภาพการเรียนรูของเด็ก และหนึ่งในเปาหมาย 8 ประการของการปฏิรูปการศึกษา
คือ การสรางความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน โดยเนนวาความรวมมือนัน้ จะตองถึงระดับความรับผิดชอบ
รวมกัน
ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดระบุถึงบทบาท
ของพอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัยวาการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็กที่ผูสอนและ
พอแมหรือผูป กครองตองสือ่ สารกันตลอดเวลา เพือ่ ความเขาใจตรงกันและพรอมรวมมือกันในการจัดการศึกษา
ใหกับเด็ก ดังนั้น พอแมหรือผูปกครองควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นขอบกําหนดแผนการเรียนรู
ของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก
2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาเด็กตามศักยภาพ
3. เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู
4. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน
5. อบรมเลีย้ งดู เอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูแ ละพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก
6. ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูที่เกี่ยวของ
7. เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีคุณธรรมนําไปสู
การพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู
8. มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
Daychakup (1999) ไดกลาวถึงบทบาทของพอแมและผูปกครองเด็กปฐมวัยวาควรเปนดังนี้
1. การใหความรวมมือกับครูในดานตาง ๆ เชน เขารวมประชุมเกีย่ วกับปญหาและการเรียนของเด็ก
การเตรียมตัวเด็กกอนเขาสถานศึกษา ยินดีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
2. รูจักผอนสั้นผอนยาวตอเด็กอยางเหมาะสม
3. มีความเห็นใจครูในเรื่องการดูแลเด็กซึ่งบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ เกิดขึ้นกับเด็ก
4. ศึกษาธรรมชาติและความตองการของเด็ก
Jeevarat (2012) ไดทําการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นอนุ บ าลพั ง งา ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จังหวัดพังงา โดยใช 6 กลยุทธการติดตอสือ่ สารระหวางบานกับโรงเรียน กลยุทธการอาสาสมัครเพือ่ การศึกษา
กลยุทธการเรียนรูที่บาน กลยุทธการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน และกลยุทธการรวมมือ
กับชุมชน พบวาผูปกครองมีสวนรวนในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นกวากอนพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
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Wonghong (2011) ไดทําการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 พบวาการมีสวนรวม
ของผูปกครองมีความแตกตางกัน โดยมีปจจัยดังนี้ (1) เมื่อแบงเปน 4 ดาน ผูปกครองใหความรวมมือ
ในดานการเลีย้ งดู ดานการเรียนรูท บี่ า น ดานการใหความรวมมือกับชุมชน และดานการสือ่ สาร มีลาํ ดับคาเฉลีย่
การใหความรวมมือจากมากไปหานอย (2) ผูปกครองที่ในแตละระดับชั้นใหความรวมมือตางกันโดย
ไมมีนยั สําคัญทางสถิติ หรือระดับชั้นไมมีผลกระทบตอความรวมมือ (3) อาชีพของผูปกครองไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ หรืออาชีพของผูปกครองไมมีผลกระทบตอความรวมมือ และ (4) ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ตอการใหความรวมมือของผูปกครองอยางมีนัยยะทางสถิติ

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ผูวิจัยดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรสําหรับการแจกแบบสอบถาม ไดแก ผูป กครองนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 1 ถึง 3 โรงเรียน
อนุบาลดรุณนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2558 จํานวน 200 คน
2. กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณ ไดแก ผูปกครองโรงเรียนดรุณมิต จํานวน 20 คน
โดยสุมเลือกกลุมตัวอยางจากผูปกครองที่ใชเวลาหลังเลิกงานอยูในบริเวณโรงเรียนชวงเวลาระหวาง
หาโมงเย็น ถึงหกโมงเย็น
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบสอบถาม ซึ่ง แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ
ซึ่งแบงตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ดาน คือ (1) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู
(2) ดานการติดตอสื่อสาร (3) ดานการมีสวนรวมที่บาน และ (4) ดานการรวมเปนคณะกรรมการ และ
ตอนที่ 3 ปญหาในการมีสวนรวมของผูปกครองตอทางโรงเรียน เปนแบบคําถามปลายเปด ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญจํานวน 3 คน และนําไปทดลองใชกบั โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมติ วิทยา
โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ และโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหมรวมจํานวน 60 คนมีคาความเชื่อมั่นโดยรวม
เทากับ 0.922 (2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยการสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 20 คน เพื่อสอบถาม
ถึงปญหาและขอเสนอแนะ เพื่อนํามาวิเคราะหและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล จํานวน 200 คน ซึ่งผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
คืนจํานวนทัง้ สิน้ 158 ชุด คิดเปนรอยละ 79.00 สวนการสัมภาษณ ผูว จิ ยั ไดสมั ภาษณผปู กครอง จํานวน 20 คน
โดยใชการจดบันทึกและการบันทึกเทป
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
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โดยใชความถี่ รอยละ และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ตอนที่ 2 การมีสว นรวมของผูป กครอง
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยใหความหมาย ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
หมายถึง มีสวนรวมมาก
ระดับ 4
ระดับ 3
หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง มีสวนรวมนอย
ระดับ 1
หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด
จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลผลตามเกณฑ Srisaard (1999, 103) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีสวนรวมมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีสวนรวมนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาในการมีสวนรวม เปนคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ในสวน
ของแบบสัมภาษณ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย คือวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูลที่ไดรับจาก
การสัมภาษณผูปกครองนักเรียน

ผลการวิจัย
1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
ผลการวิจัย สรุปไดวาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนจากตารางที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาล
ดรุณนิมิตจํานวน 4 ดาน ดังนี้ ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยู
ในระดับมาก โดยผูปกครองใหความรวมมือและมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียน
ในโรงเรียนเปนอยางดี ดานการติดตอสื่อสาร พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครอง
คอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา และแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียนกับคุณครูประจําชั้น
อยางสมํ่าเสมอ ดานการมีสวนรวมที่บาน พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยผูปกครอง
มีการใหความรวมมือและสนับสนุนนักเรียนหลังจากกลับไปที่บานแลวเปนอยางดีและดานการรวมเปน
คณะกรรมการ พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากผูปกครองสวนมากประกอบ
ธุรกิจสวนตัว จึงไมสามารถสละเวลาเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการของโรงเรียนได

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

133

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

ตารางที่ 1
การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
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2. วิ เ คราะห ค วามคาดหวั ง และสร า งกระบวนการการมี ส  ว นร ว มของผู  ป กครอง
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
จากการสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 20 คน พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
โดยผูว จิ ยั ไดนาํ มาวิเคราะหความคาดหวังและสรางกระบวนการการมีสว นรวมของผูป กครองโรงเรียนอนุบาล
ดรุณนิมติ พบวา ผูป กครองนักเรียนตองการใหทางโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมรวมกับผูป กครอง
อยางชัดเจน เพื่อจะไดนําไปวางแผนในการจัดสรรเวลาการเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํา
ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนมาสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครองดังนี้
1. ทางโรงเรี ย นควรมี ก ารประชุ ม และชี้ แ จงกั บ ผู  ป กครองนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ บทบาทและ
หนาทีข่ องผูป กครองทีจ่ ะตองดําเนินการในการเขามามีสว นรวมจัดกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจัดขึน้ เพือ่ ผูป กครอง
นักเรียนจะไดมีการวางแผนลวงหนา
2. ทางโรงเรียนควรใชชองทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีความชัดเจน เพื่อให
ผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง
3. ทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนําประจําหอง เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางผูปกครองดวยกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจจึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การมีสวนรวมและสนับสนุนการเรียนรู พบวา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก
ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละสูงที่สุดคือขอ ผูปกครองใหความรวมมือและมีเวลาเขารวมการจัดกิจกรรมรวมกับ
คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเปนอยางดี และขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือขอเปนวิทยากรพิเศษ
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ใหความรูแกเด็กในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน สอดคลองกับ Wonghong, (2011) ที่กลาววาผูปกครองจะ
ใหความรวมดานการเลี้ยงดูมากที่สุด
ประเด็นที่สอง การติดตอสื่อสาร พบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละ
คือขอพบปะครูประจําชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กแสดง
ใหเห็นถึง ผูปกครองคอยเอาใจใสในตัวนักเรียน ชวยกันแกไขปญหา และแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียนกับ
คุณครูประจําชั้นอยางสมํ่าเสมอ ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือขอมีสวนรวมจัดทําเอกสาร ขาวสาร
ของโรงเรียน คาดวาเปนกิจกรรมที่ซับซอน และมีลําดับขั้นตอนมาก
ประเด็นทีส่ าม ดานการมีสว นรวมทีบ่ า น พบวา ผูป กครองมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับมากซึ่งไดคาเฉลี่ยรอยละสูงสุดในการรวมมือทั้ง 4 ดาน โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละมากที่สุดคือ
ขอฝกใหเด็กรักการดื่มนม และจัดหานมใหเด็กดื่มเปนประจําทุกวัน ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือ
ขอสงเสริมใหเด็กศึกษาหาความรูและพัฒนาตัวเอง ในชวงวันหยุดหรือภาคเรียนฤดูรอน
ประเด็นที่สี่ การรวมเปนคณะกรรมการพบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งนับเปน
ดานที่มีคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดใน 4 ดานโดยขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละมากที่สุดคือ ขอรวมเปนคณะกรรมการ
ชมรมสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน ขอที่ไดคาเฉลี่ยรอยละนอยที่สุดคือ ขอรวมเปนคณะกรรม
ผูปกครองในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน
ในสวนของการอภิปรายขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ทําใหทราบปจจัยที่ผูปกครองบางสวน
ไมสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงไดรับขอเสนอแนะในการออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง
กับความคาดหวังของผูปกครองซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูปกครอง
โดยปจจัยหลักทีท่ ําใหผปู กครองไมสามารถมามีสวนรวมในกิจกรรมไดคอื การขาดการติดตามขอมูลขาวสาร
ของโรงเรียนของผูปกครอง หรือทราบแตรายละเอียดของกิจกรรมไมครบถวนตามที่ผูปกครองคาดหวัง
สงผลใหความตองการในการมีสวนรวมในกิจกรรมลดลง ทําใหผูปกครองมีความคาดหวังในการพัฒนาการ
รูปแบบ และวิธีการสื่อสารระหวางโรงเรียนและผูปกครองเริ่มจากการแจงกําหนดการและบทบาทหนาที่
ของผูปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน รวมถึงเพิ่มความถี่ในการติดตอสื่อสารกับผูปกครอง
ทั้งทางตรง คือการใชสมุดสื่อสัมพันธ หรือจดหมายชี้แจง และทางออมโดยอาศัยเครือขายสังคมออนไลน
ของกลุมผูปกครองผานผูปกครองแกนนําในแตละหอง และระดับชั้นซึ่งสอดคลองกับ Jeevarat (2012)
ทีไ่ ดทาํ การวิจยั การพัฒนากิจกรรมการมีสว นรวมของผูป กครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงาซึง่ ใชกลยุทธดา นการสือ่ สาร พบวาผูป กครอง
มีสวนรวนในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

สรุป
จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต พบวา
โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
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อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการรวมเปนคณะกรรมการ ผูปกครองนักเรียน
มี ส  ว นร ว มกั บ โรงเรี ย นอนุ บ าลดรุ ณ นิ มิ ต อยู  ใ นระดั บ ปานกลางเพี ย งด า นเดี ย ว คื อ ด า นการร ว มเป น
คณะกรรมการสอดคลองกับการสัมภาษณซึ่งการขอความรวมมือเปนคณะกรรมการ ตองใหผูปกครอง
สละเวลาจํ า นวนมาก และมี ขั้ น ตอนที่ ซั บ ซ อ น ผู  ป กครองจึ ง ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ในด า นนี้ เ ท า ที่ ค วร
ผนวกกับในบางความรวมมือมีการแจงกําหนดการ หรือแจงรายละเอียดไมเพียงพอทําใหผูวิจัยไดแนวทาง
ในการสรางกระบวนการ เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมมากขึ้นผานการสรางกระบวนการที่สอดคลองกับ
ความคาดหวังของผูป กครอง โดยเฉพาะดานการสือ่ สาร และการแจงขาวสารตามความตองการของผูป กครอง
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 ทางโรงเรียนควรมีการประชุมและชี้แจงกับผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและ
หนาทีข่ องผูป กครองทีจ่ ะตองดําเนินการในการเขามามีสว นรวมจัดกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจัดขึน้ เพือ่ ผูป กครอง
นักเรียนจะไดมีการวางแผนลวงหนา
1.2 ทางโรงเรี ย นควรใช ช  อ งทางการสื่ อ สารที่ มี ค วามหลากหลายและมี ค วามชั ด เจน
เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง
1.3 ทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูปกครองนักเรียนแกนนําประจําหอง เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางผูปกครองดวยกัน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
เพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็กนักเรียนวาสามารถเติบโตและกาวเขาสูในระดับประถมศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพไดหรือไม
2.2 ควรเลือกเก็บขอมูลโดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือกลุมนักเรียนที่มีพัฒนาการดี
และกลุมนักเรียนที่มีพัฒนาการชา เพื่อใหเห็นความสัมพันธของการรวมมือของผูปกครองกับโรงเรียน
อยางชัดเจน
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