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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครอง 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในการพัฒนาผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูปกครองของ

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จำนวน 20,215 คน สุมตัวอยาง

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) จำนวน 378 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ดำความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คารอยละ การทดสอบแบบที กรณีขอมูลเปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน โดยรวมทั้ง 6 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก 2) ผลการทดสอบท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของผูปกครองท่ีมี

เพศแตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ผูปกครองที่มีอายุแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แตกตางกัน ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การมีสวนรวมของผูปกครอง, การพัฒนาผูเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study the participation of parents for the student 

development of primary school under Pattani Primary Educational Service Area Office 1 and 2) To 

compare participation for student development classified by gender, age and level of education. 

Research methodology was a survey research. The population consisted of 20,215 parents. The 

sample were 378 of student's parents who were be selected by stratified random sampling. The 

instrument for data collecting was a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used in this research 

include of frequency, percentage, mean, Standard Deviation and Hypothesis Testing using independent 

t-test and F-test. 

The result of the research found that: 1) Participation of parents for the student development 

were at a high level overall 6 aspects. 2) The results of hypothesis testing showed that the participation 

for student development of parents with different gender were different participation. The participation 
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for student development of parents who were different age group were different, the participation for 

student development of parents who had different level of education were different at 0.05 statistical 

significant. 

Keywords: Parents' Participation, Students Development 

 

บทนำ 

การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาคามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ฉบับแกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู เร ียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และยึดถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ได

กำหนดหลักการในการจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 

และองคกรปกครอง สวนทองถิ่นใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ทั ้งนี ้ใหเปนไปตามที ่กฎหมายกำหนด 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 7) 

การมีสวนรวมของผูปกครองนั้นเกิดขึ้นไดในทุกระดับทั้งตัวเด็ก ผูปกครองโรงเรียนและชุมชน โดยเด็กจะไดรบั

ประโยชนในแงของการเตรียมความพรอมในดานอารมณ สังคมและสติปญญา ท้ังกอนเขาเรียนและระหวางเรียน อีกท้ังยัง

ไดรับการปองกันจากภาวะเสี่ยงตาง ๆ อันจะชวยสงผลใหเด็กประสบความสำเร็จในการเรียน มัยรัชช วรหาญ (2545: 14) 

จากทฤษฎีอิทธิพลขององคประกอบรวม 6 รูปแบบของ จอยส แอล เอฟสเตน (Joyce L. Epstein) (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ: อางถึงใน Epstein, 1996: 209-246) ชวยใหแนวทางการทำงานรวมกัน

ระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนอีกทั้งยังชวยโนมนาวบุคคลเหลาน้ี ใหมีสวนรวมในการศึกษาของเด็กทั้งท่ีบาน และท่ี

โรงเรียนมากข้ึน โดยยึดกรอบตามทฤษฎีอิทธิพลขององคประกอบรวม 6 รูปแบบ คือ 1) การเลี้ยงดูลูก (Parenting) 2) การ

สื ่อสาร (Communicating) 3) การอาสาสมัคร (Volunteering) 4) การเร ียนรู ท ี ่บ าน (Learning at home) 5) การ

ตัดสินใจ (Decision making) และ 6) การมีสวนรวมกับชุมชน (Collaborating with community)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มุงหวังจะ

ยกระดับการศึกษาของชาติ ใหไดมาตรฐาน จึงกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูป

ระบบบริหาร การจัดการศึกษาทุกสวน และทุกระดับท่ีเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการจัดการศึกษายุคใหมและเพื่อเปนการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการลงไปสูสวนภูมิภาคหรือ

ทองถ่ิน 

จากแนวนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แนวคิด และเหตุผลดังกลาวขางตน ทำใหผูศึกษาสนใจท่ี

จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ท้ังน้ีเพ่ือนำผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและมี

คุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครอง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ในการพัฒนาผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มุ งที ่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปตตานี เขต 1 ซึ่งผูศึกษาไดนำทฤษฎีอิทธิพลขององคประกอบรวม 6 รูปแบบ

ของ จอยส แอล เอฟสเตน (Joyce L. Epstein, 1996: 209-246) มาใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ ่งมีอิทธิพลของ

องคประกอบรวม 6 รูปแบบคือ 1) การเลี้ยงดูลูก 2) การสื่อสาร3) การอาสาสมัคร 4) การเรียนรูที่บาน 5) การตัดสินใจ 

และ 6) การมีสวนรวมกับชุมชน กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผูปกครอง 

1. เพศ 

1.1 เพศชาย 

1.2 เพศหญิง 

2. อายุ 

2.1 20 -35 ป 

2.2 36 - 50 ป 

2.3 51 ปข้ึนไป 

3. การศึกษา 

3.1 ต่ำกวาปริญญาตร ี

3.2 ปริญญาตร ี

3.3 สูงกวาปริญญาตร ี

 การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน 6 ดาน 

ดานท่ี 1 การเลี้ยงดูลูก (Parenting) 

ดานท่ี 2 การสื่อสาร (Communicating) 

ดานท่ี 3 การอาสาสมัคร /(Volunteering) 

ดานท่ี 4 การเรียนรูท่ีบาน (Learning at home) 

ดานท่ี 5 การตัดสินใจ (Decision making) 

ดานท่ี 6 การมีสวนรวมกับชุมชน (Coilaborating with community) 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผูปกครองในกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงและชายในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ เปนเพศชาย 163 

คน คิดเปนรอยละ 43.1 เพศหญิง จำนวน 215 คน คิดเปนรอยละ 56.9 อายุกลุมที่มีอายุระหวาง 36- 50 ป เปนกลุมที่มี

จำนวนมากที่สุด คือรอยละ 46.8 สำหรับระดับการศึกษากลุมที่มีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีเปนกลุมใหญที่สุด คิดเปน

รอยละ 69.8 

 2. ผูปกครองในกลุมตัวอยางมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ

มาก 5 ดาน ยกเวนดานการตัดสินใจที่อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอย ดังนี้ ดานการมีสวน
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รวมกับชุมชน (คาเฉลี่ย= 4.11) ดานการเลี้ยงดูลูก (คาเฉลี่ย= 3.61) ดานการสื่อสาร (คาเฉลี่ย= 3.59) ดานการเรียนรูท่ี

บาน (คาเฉลี่ย = 3.59) และดานการตัดสินใจ (คาเฉลี่ย = 3.22) ตามลำดับ 

 3. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

3.1 การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของผูปกครองที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของ

ผูปกครองท่ีมีเพศแตกตางกัน จะแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในดานการสื่อสาร ดานการเรียนรูท่ีบาน และ

ดานการมีสวนรวมกับชุมชน สวนในดานการเลี้ยงดูลูก และดานอาสาสมัครไมแตกตางกัน 

3.2 ผูปกครองที่มีอายุแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 

0.05 เมื่อทำการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ (Scheff) พบวา ผูปกครองท่ีมีอายุ 20 - 

35 ป กับกลุมท่ีมีอายุตั้งแต 51 ป ข้ึนไปจะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 และกลุมท่ีมี

อายุระหวาง 36 - 50 ปกับกลุมที่มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป จะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 

0.05 สวนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 20 - 35 ป กับกลุมท่ีมีอายุระหวาง 36 -50 ป มีการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสำคัญ 

3.3 ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนแตกตางกัน ท่ีระดับ

นัยสำคัญ 0.05 เมื่อทำการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีการทคสอบของเซฟเฟ (Scheff) พบวา ผูปกครองท่ี

มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีกับกลุมที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีไปจะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 และกลุมท่ีมีระดับการศกึษาระดบัปริญญาตรกัีบกลุมท่ีมรีะดบัการศึกษาสงูกวาปริญญา

ตรีจะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี กับ

กลุมท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ 

 

อภิปรายผล 

 1. ทดสอบสมมติฐานการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนจำแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองทั้งเพศ

ชาย และเพศหญิงมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของภิญโญ สาธร (2526: 315) ที ่พบวา ให

ความสำคัญของการมีสวนรวมวาแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาคือ การใหชุมชนและทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนหนวยงานหนึ่งของสังคม โรงเรียนจึงควรเปนโรงเรียนของชุมชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนโดยการรูเห็นและความรวมมือของประชาชนและชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความสำคัญ เน่ืองจากทำให

ประชาชนไดทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเปนการสรางความนาเชื่อถือความมั่นใจ และ

ความนิยมใหเกิดข้ึนในชุมชน และยังสอดคลองกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Ecological systems theory ) บรอนเฟนเบร

เมอร (Bronfenbremer, 1979 ; อางถึงใน Paquette & Ryan, 2001: 1-4) ที่มีแนวคิดวา เด็กเปนศูนยกลางของระบบ

นิเวศวิทยาท่ีมีระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ กอตัวเปนสภาพแวดลอมของเด็กโดยเฉพาะสภาพแวดลอมแบบ 

แม็คโครซิสเต็ม (Macro system) ที่อาจพิจารณาไดวาอยูนอกสุดเปนโครงสรางที่ประกอบดวยคานิยมทางวัฒนธรรม 

(Cultural values) แตอิทธิพลของโครงสรางเหลานี้สามารถสงผานไปยังโครงสรางตาง ๆ ที่อยูในแตละชั้นได ซึ่งในที่สดุก็

จะมีผลกระทบตอตัวเด็ก เชน ถาสังคมมีความเช่ือวา การเลี้ยงดูลูกเปนหนาท่ีของพอแมเทาน้ัน สังคมก็ไมตองหาทรัพยากร

หรือพัฒนาเครือขายเพ่ือชวยเหลือพอแมซึ่งแนนอนยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาของลูก 

 2. เมื่อทดสอบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนจำแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองท้ัง 3 กลุมอายุ 

คือ 20 - 35 ป 36 - 50 ป และ 51 ปข้ึนไป มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงค
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พรรณ นันติเสน และ พัชรพิมล สุขสมจิตร ฟอกซ (2551) วิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครอง ในการสงเสริมจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม พบวา การมีสวนรวมของผูปกครอง ในการ

สงเสริมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ในดานการเลี้ยงดูลูก ควรรวมฝกเด็กใหรูจักรับผิดชอบชวยเหลือตนเอง รวมมือกับครูในการแกปญหาเด็ก

เก่ียวกับการเรียน และรวมใหคำปรึกษาและแนะนำเมื่อเด็กไมเขาใจในการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ 

 2. ในดานการสื่อสาร ควรผูปกครองรับรูและปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปแนวทางเดียวกัน มีสวน

รวมในการสอดสองดูแลความประพฤติเด็กโดยใหขอมูลขาวสารท่ีจำเปน และผูปกครองมีสวนรวมเก่ียวกับนโยบายและแนว

ทางการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

 3. ในดานอาสาสมัคร ควรรวมจัดหาสื่อ, อุปกรณ, เงิน, งบประมาณ หรือชวยเหลือ ดานแรงงาน และรวมเปน

วิทยากรใหความรู 

 4. ในดานการเรียนรูที่บาน ควรเมื่อนักเรียนอยูนอกโรงเรียนผูปกครอง ครอบครัวสามารถทำหนาที่แทนครูได มี

สวนรวมในการทำการบานและรวมกิจกรรมของเด็กท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน 

 5. ในดานการตัดสินใจ ควรรวมตัดสินใจในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิาน และรวมตัดสินใจกำหนด

เปาหมาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอน 

 6. ในดานการมีสวนรวมกับชุมชน ควรรวมจัดกิจกรรมหาทุน ระดมทรัพยากร แหลงชุมชน รวมประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมของโรงเรียนตอชุมชน โรงเรียนชุมชนรวมกับโรงเรียนจัดแสดงผลงานที่แสดงถึงการพัฒนา

ผูเรียนตอสาธารณชน ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการประสานงานกับ 

หนวยงานอ่ืนในชุมชน 
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