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การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือกอำเภอบาง
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค (1) เพื ่อศึกษาการมีสวนรวมของผู ปกครองนักเรียนตอการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน

บานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำแนกตาม 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำนวน 231 

คน กลุ มตัวอยางใชวิธีการสุ มอยางงายประกอบดวยผู ปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก จำนวน 115 คน 

วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิด

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา (1) การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก (2) 

ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา (2.1) ผูปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก ในภาพรวมไมแตกตางกัน (2.2) ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือกในภาพรวมไมแตกตางกัน (2.3) ผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the participation of student parent for 

development the effectiveness of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District under the Prachuap 

Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1 (2) To compare the participation of student parent 



77 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

on the development the effectiveness of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District under the 

Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1 classified by gender, age and education 

level. 

Research methodology was a survey research. The population, totaling 231 persons, included 

student parents of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province, 

under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1. Sample, totaling 115 persons, 

obtained via simple random sampling technique comprised of student parents of Ban Chang Phuak 

school. Research procedure consist of 4 steps: (1) study research problems (2) research design (3) data 

collection and analysis data (4) research paper writing. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. 

The statistics used for data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing 

by Independent t-test. 

Major Finding: (1) The participation of student parents on development the effectiveness of Ban 

Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service 

Area Office 1, was at high level in overall. (2) The results of comparing the participation of student parents 

on the development effectiveness of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri 

Khan province found that (2.1) students parent with difference gender had not difference of participate 

in the development effectiveness of Ban Chang Phuak School in overall. (2.2) The students parent with 

difference ages had not difference of participate in the development effectiveness of Ban Chang Phuak 

School in overall. (2.3) The students parent with difference educational levels had participate 

development on the effectiveness of Ban Chang Phuak School in overall significant at a level of 0.5. 

Keywords: Participation of Student Parent, School Effectiveness 

 

บทนำ 

 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนประถมศึกษา คือ ปจจัยเกี่ยวกับความศรัทธา 

ความไมผูกพันกับผูปกครอง การไมมีเวลา ขาดความสัมพันธกับโรงเรียนและความขัดกันของสวนบุคคลและปจจัยท่ี

เก่ียวกับบุคคล ไดแก ผูบริหาร และครูขาดความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง บุคลากรในฝายบริหารไมใหความสำคัญกับ

ผูมีสวนรวมผูบริหารไมอยูในโรงเรีย ในดานบทบาทของผูบริหารโรงเรียนควรนำผูปกครองเขามามสีวนเกี่ยวของในการจัด

การศึกษา (ชูชาติ พวงสมจิตร, 2540, หนา 25-27) พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีบทบาทในการนำผูปกครองเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาใน 4 ฝายงาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารทั่วไป โรงเรียนแตละแหง มีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และมีความพรอมไมเทาเทียมกัน อาจจะสงผลกระทบตอ

บริหารจัดการศึกษา และการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการสนับสนุนการศึกษาจึงมีความจำเปน และเปนบทบาทท่ีสำคัญ

ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะขอความรวมมือ และสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาเปรียบเสมือนบานหลังที่สอง

ของลูกหลานในชุมชน เนื่องจากชุมชนไทยมี 3 สถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว คือ บาน สถาบันศาสนา คือ โบสถ 

มัสยิด สถาบันการจัดการศึกษา คือ โรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2541, หนา 1-6) ที่ใกลชิด

ครอบครัว และชุมชนมากท่ีสุด คือ โรงเรียนประถมศึกษา ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองจึงเปนสิ่ง

สำคัญประการหน่ึง การละเลยไมเห็นความสำคัญของผูปกครองถือเปนการมองขามทรัพยากรท่ีจะเอ้ืออำนวยประโยชนตอ

โรงเรียนอยางนาเสียดาย และบางทีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเกิดปญหาอุปสรรคได ดังนั้นการสรางความสัมพันธ
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ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองจึงเปนภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะตองใหความสนใจ

นำไปปฏิบัติ  

 ผูศึกษาคนควาในฐานะบุคลากรในโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาการมีสวนรวมของ

ผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก เพื่อจะไดเปนขอมูลสารสนเทศในการนำไปใช

ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนใหประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำแนกตาม เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีมีเพศแตกตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

 2. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีมีอายุแตกตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

 3. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

 

วิธีการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาคนควาในเรื่องนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ตอการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชแนวคิดเรื่องประสิทธิผลของ

โรงเรียนตามแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972) ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียน 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำนวน  

231 คน 
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2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนที่เปนหัวหนาครอบครัว จำนวน 

115 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของโดยใชตารางเครจซี่ และเมอรแกน (Krejcie & morgan, 1970) 

และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของผูปกครองนักเรียน แบงเปน เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย 

จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ ต อการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ใน 4 ดาน คือ 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4) ความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน 

4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานชางเผือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่ผูศึกษาคนควาสราง

ข้ึนซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

จำนวน 3 ขอ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน

บานชางเผือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำนวน 25 ขอ เปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเองซึ่งมีขั ้นตอนการ

ดำเนินงานดังน้ี 

 5.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนบานชางเผือก สังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เพ่ือขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม  

 5.2 ดำเนินการแจกแบบสอบถาม โดยผูศึกษาคนควานำหนังสือพรอมแบบสอบถามแจกใหกับผูปกครอง

ดวยตนเอง  

 5.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามดวยตนเอง 

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 6.1 วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูปกครองนักเรียน จำแนก เพศ อายุ และระดับการศึกษาโดยใชความถี่และคา

รอยละ  

 6.2 วิเคราะหระดับความตองการของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยการหาคาความถี่, คารอยละ, 

คาเฉลี่ย, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนรายดานและโดยรวม  

 6.3 นำผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติมาแปลผลดังนี ้ สำหรับการวิเคราะหการวิจัยการมีสวนรวมของ

ผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 นำผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 

ระดับ กำหนดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535) 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.1 การหาคาความเท่ียงของแบบสอบถาม คือคาความสอดคลองของขอคำถามกับวัตถุประสงคใช Index of 

Item Objective Congruence (IOC) 

1.2 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α– coefficient) ของครอนบารค  

2. สถิติพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล 

2.1 ความถ่ี (frequency) 

2.2 รอยละ (Percentage) 

2.3 คาเฉลี่ย (Mean ) 

2.4 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาทีแบบ Independent t – test 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคนควาในเรื่องนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรยีน

บานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชแนวคิดเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ 

มอทท (Mott, 1972) ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ตามกรอบการวิจัย ดังแผนภาพท่ี 1 
 

      ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

ท่ีมา: Mott, R. M. (1972). The character of effective organization. New York: Harper and Row. 

สถานภาพผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบาน

ชางเผือก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 

ประกอบดวย 

1. เพศ 

 1) ชาย 

 2) หญิง 

2. อาย ุ

 1) ต่ำกวา 35 ป 

 2) ตั้งแต 35 ป ข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 1) ต่ำกวาอนุปริญญา 

 2) ตั้งแตอนุปริญญาข้ึนไป 

 

ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการ

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคิรีขันธ 

จำแนกเปน 4 ดาน คือ 

1. ความสามารถผลิตนักเร ียนใหม ีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ

ทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ พัฒนา

โรงเรียน 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายใน โรงเรียน 
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ผลการวิจัย 

 การศึกษา และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพาน

นอย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาราย

ดานแลวพบวา อยูในระดับมากถึงระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถผลิต

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูง ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เมื ่อจำแนกตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

2.1 เมื่อจำแนกตามเพศผูปกครองนักเรียน พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบาน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและดานความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ พบวา มีสวนรวมไมแตกตางกัน 

2.2 เมื่อจำแนกตามผูปกครองนักเรียน พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05 สวนดานอ่ืน ๆ พบวา มีสวนรวมไมแตกตางกัน 

2.3 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการ

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ตาม

วัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพาน

นอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับตาม

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 4 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดาน

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง และดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  

1.1 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยมากทีสุดทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ผูปกครองเล็งเห็นวา หากนักเรียนมีทัศนคติทางบวกในการเรียน ฝกใฝในการเรียน ชอบท่ีจะเรียนรู มีนิสัยทางการเรียนท่ีดี 

เปนนักเรียนที่มคีวามตั้งใจ เอาใจใสการเรียนวางแผนการจัดระบบการเรียนของตนเอง รูจักแบงเวลา รูจักแสวงหาขอมลู

เกี่ยวกับการเรียนอยูเสมอ สามารถปรับเปลี่ยนตนเองอยูเสมอ และมีปญหาในการเรียนนอย ดังที่ ผองพรรณ เกิดพิทักษ 

(2536) กลาววา นิสัยรักการเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกสม่ำเสมอ แสดงถึงความพึงพอใจและมุงมั่นท่ีจะศึกษาหา

ความรูใหบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวประกอบดวย ความตั้งใจ เอาใจใสการเรียนการวางแผน การจัดระบบการ
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เรียน มีความมุงมั่นที่จะแสวงหาความรูและพัฒนาการเรียนใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ตองมาจากจิตสำนึกของตนเอง อยากรู 

อยากแสวงหา อยากใฝเรียนดวยตนเอง ไรซึ่งคนบังคับ ดังน้ัน ผูปกครองอาจเล็งเห็นไดวา ถานักเรียนมีทัศนคติทางบวกใน

การเรียน จะสงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาท่ีดีในดานอ่ืน ๆ ดวย  

1.2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีคาเฉลี่ยรองลงมาจากดานความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองมีเปาหมายในการจะพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน 

รวมท้ังตองการใหครูมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ทำใหนักเรียน

เกิดการเรียนที่สมบูรณ และรวมกันกำหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนสอดคลองและทันกับความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยี คณะครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใชวิธีการประเมินผลไดอยางเหมาะสม สำเริง รองในเมือง 

(2546, หนา 67) ดังคำกลาวของพนมพงษ ไพบูลย (2540, หนา 48) ท่ีวา ในการจัดการเรียนการสอน ผูปกครองตองมีสวน

รวมในการสนับสนุน พัฒนาโรงเรียนใหเกิดความพรอม และอำนวยความสะดวกแกนักเรียนมากท่ีสุด  

1.3 ดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยรองลงมาจากความสามารถ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองเล็งเห็นวา หากนักเรียนสนใจท่ีจะเรียน 

ใฝรู ใฝเรียน มีความมุงมั่นในการเรียน รักที่จะเรียนรูดวยตนเองและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนก็จะสงผลใหนักเรียน

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีดีข้ึน มีความคิดกาวหนา อยากท่ีจะเรียนสูง ๆ เพ่ืออนาคตของตนเอง 

1.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด แตอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค เมื่อนักเรียนมีปญหาสามารถ

แกไขเหตุการณฉุกเฉินหรือปญหาเฉพาะหนาได ดังคำกลาวที่วา โรงเรียนประกอบดวยคนหลายกลุม หลายฝาย ในการ

ทำงานรวมกัน ความขัดแยงยอมเกิดข้ึนได (Glickman, 1990, p. 213) แตผูบริหารและผูปกครองตองสามารถจัดการความ

ขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม จึงจะทำใหเกิดประสิทธิผล 

 2. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เมื่อจำแนกตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก โดยภาพรวมมีทั้งดานที่มีความแตกตางกันและไมมคีวามแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อ

พิจารณารายดานตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

2.1 ผู ปกครองนักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา เพศที่แตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีแตกตางกันในดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถใน

การแกปญหาภายในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ ผูปกครองเพศชาย

และเพศหญิงตางก็มีความคิดที่เปนตัวของตัวเอง มีความคิดที่แตกตางกัน สวนในดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง และดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกที่ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะ

ผูปกครองเพศชายและเพศหญิงตางก็เปนคนในชุมชนเดียวกัน มีภูมิหลังมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ที่ไมแตกตางกัน 

เน่ืองจากเปนคนในทองถ่ินเดียวกันและอยูใกลชิดสถานศึกษา และไดรับความรูความเขาใจในบทบาทของการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาไมตางกัน มีการปฏิสัมพันธกันอยูเสมอทำใหมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมแตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ กรทอง ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองใน

การดำเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับนอย และเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองตามสถานภาพ

ทางเพศ พบวาไมแตกตางกัน 
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2.2 ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอายุตางกัน ผลการวิจัยพบวา อายุท่ีตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก แตกตางกันในดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเปนเพราะดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เปนเรื่องเกี่ยวกับแกปญหาความ

ประพฤติของนักเรียน แกปญหาฉุกเฉินหรือปญหา เฉพาะหนา หรือการจัดหาทรัพยากรใหกับสถานศึกษา ซึ่งเปนดานท่ี

ผูปกครองสามารถรวมมือรวมแรงในการแกปญหาได และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญณภัทร เดือนกลาง ไดศึกษาการมี

สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานลาดใหญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา ผูปกครองที่มีอายุ

ตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานลาดใหญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนในดานอ่ืนๆ อายุไมมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน 

2.3 ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกัน ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียนท่ี

แตกตางกัน ทำใหการมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือกแตกตางกัน ซึ ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง จึงไมคอยมีเงินทองท่ี

จะสงบุตรหลานเรียนตอในระดับสูง ผูปกครองนักเรียนจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนสวนใหญ เมื่อจบ

ระดับมัธยมศึกษาก็ออกทำงานหาเงินเพื ่อเลี ้ยงชีพ และไมมีโอกาสไดเรียนตอในระดับสูง ดังคำกลาวของ วิไลรัตน  

ลีลาคหกิจ (2553) ท่ีวา การศึกษาเปนการสรางความรู ความเจริญใหแกตนเองอยางเต็มท่ีตามความสนใจของแตละบุคคล 

ซึ่งการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการสรางคุณภาพทางความคิด เมื่อเรามีความรู มีความคิดท่ีมีคุณภาพ เราสามารถแกปญหา

ตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดดวยดี 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอ

บางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อให

ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนใหมากข้ึนดังตอไปน้ี 

 ขอเสนอแนะของการวิจัย 

1. สงเสริมใหผู ปกครองเขามารวมพิจารณาแกไขปรับปรุง แผนงาน โครงการตาง ๆ ของโรงเรียนโดย

ประชาสัมพันธใหผูปกครองไดมีความรูในเรื่องตาง ๆ ของโรงเรียน รวมท้ังประชาสัมพันธใหผูปกครองเห็นความสำคัญของ

ความจำเปนท่ีตองมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน เมื่อผูปกครองเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนก็

จะทำใหผูปกครองเขามามีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 

2. โรงเรียนควรพัฒนาการประชาสัมพันธใหผูปกครองรับทราบขาวสารเก่ียวกับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ใหผูปกครองทุกคนไดทราบอยางทั่วถึงและหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะผูปกครองที่มีอายุมากไดรับทราบควรมีการ

กำหนดระยะเวลาและกิจกรรมใหเหมาะสมและสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองทุกครั้งเพ่ือนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง

ตอไป 

 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาวาอะไรท่ีสามารถทำใหความคุนเคยระหวางผูปกครองกับบุคลากรในโรงเรยีนมีความคุนเคยเพ่ิมมาก

ขึ้น ทั้งนี้เมื่อผูปกครองมีความคุนเคยกับบุคลากรในโรงเรียนการขอความรวมมือใหผูปกครองเขามามีสวนรวมก็จะงายข้ึน

และเปนการยกระดับความตองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของผูปกครองใหเพ่ิมข้ึนดวย 

2. ควรศึกษาวาปจจัยใดบางท่ีทำใหผูปกครองไมเขารวมประชุมหรือไมเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือนำปจจัย

ท่ีเกิดข้ึนมาแกไขปรับปรุงเพ่ือใหผูปกครองจะไดเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนใหมากข้ึน 
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