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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาความต้องการจําเป็นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์และ 2)  พฒันาแนวทาง

ในการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนที่ส่งเสรมิคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาล      

พณิทพิย ์ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื คร ูคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน และผูป้กครองนักเรยีน จาํนวน 186 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มลีกัษณะเป็นแบบตอบสนองคู่ มี

ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน การเรยีงลําดบัความตอ้งการจาํเป็น และการวเิคราะหเ์น้ือหา 

 ผลการวจิยั พบว่า การวเิคราะหแ์ละจดัลําดบัความสาํคญัการประเมนิความตอ้งการจาํเป็นในการส่งเสรมิ

การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย์เป็น

รายดา้น พบว่า การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมดา้นการเป็นแหล่งทรพัยากรมคีวามตอ้งการจาํเป็นสงูทีสุ่ด รองลงมาคอื 

ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นการมส่ีวนร่วมกบัชุมชน ตามลําดบั 

 แนวทางการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมดา้นการเป็นแหล่งทรพัยากร คอื จดักจิกรรมใหค้วามรูผู้ป้กครอง และ

ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เขา้มามส่ีวนร่วม ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร

พฒันาการผูเ้รยีน เพื่อผูป้กครองจะไดนํ้าไปต่อยอดเสรมิความรูใ้หก้บับุตรหลาน และสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืที่

ผู้ปกครองและชุมชนจะสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลาน ด้านการตัดสินใจ คือ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน เชิญตัวแทนผู้ปกครองร่วมจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปี 

กําหนดนโยบายส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชน และส่งเสรมิใหผู้ป้กครองเขา้มาร่วมพจิารณาแกไ้ข 

ปรบัปรุงแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน คือ ประชาสมัพนัธ์

ผู้ปกครองล่วงหน้าว่ามกีิจกรรมอะไรบ้าง ผู้ปกครองทีม่คีวามรู้เกี่ยวกบักจิกรรมนัน้จะได้ทราบ และใหค้วามเหน็
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หรือร่วมในกิจกรรมนัน้ได้ จดัทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน และจดักิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครอง

เกีย่วกบัการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

 

คาํสาํคญั: ความตอ้งการจาํเป็น, การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชน, การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study need assessment of the promotion of school, 

family and community involvement in quality education improvement of Anuban Pinthip 2) to propose 

guidelines for developing the school, family and community involvement in quality education improvement 

of Anuban Pinthip.  The population used in the research was 186 including teachers, school committee, 

and school parents.  The research instrument was a questionnaire with 5 levels rating scale using the Dual 

Response format with the IOC of 0.67-1.00. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, modified priority needs index, and content analysis. 

 The research findings revealed that the promotion of being a resource has the highest PNI score.  

When considering educational aspects in relation to family and community involvement, being a resource 

has the highest PNI score followed by the promotion of decision making and collaborating with the 

community respectively. 

 The guidelines for the promotion on resources include parents meeting at least once a semester, 

using mass media and information system as tools for learning developments and building parents 

networks.  As for those on decision making include understanding the vision, mission, policies and goals 

of the school, invite parents’ participation in planning the annual activities, define policy for contributions 

from parents and communities and develop parents’ manual.  Lastly, those on parents and communities’ 

contributions consist of calendar for school’s activities, community activities and learning program with 

parents on school’s curriculum. 

 

Keyword: Need Assessment, Family and Community Involvement, Quality Education Improvement 

 

ภมิูหลงั 

ในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั ภารกิจหลกัของสถานศกึษา คอื การจดัการศกึษาที่มุ่งเน้นให้เดก็มี

ความสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์จติใจ สงัคม และสติปัญญา รวมถึงการมคุีณธรรมและจรยิธรรมที่ด ีการ

เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและเหมาะสมตามวยั มทีกัษะชวีติ และสามารถปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

และสาํนึกความเป็นไทย ภารกจิดงักล่าวไม่ใช่เป็นภาระความรบัผดิชอบของโรงเรยีนฝ่ายเดยีวเท่านัน้ แต่เป็นภาระ

ของพ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเดก็ ทีจ่ะช่วยสนับสนุนและพฒันา [1] 

โรงเรยีนกบัชุมชนจงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องสร้างความสมัพนัธ์กนั โรงเรยีนเกิดมาจากชุมชน 

ดงันัน้ โรงเรยีนกบัชุมชนเป็นสิง่ทีแ่ยกจากกนัไม่ได ้การร่วมมอืกนัระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ 



3 
 

2 ฝ่าย บทบาทหน้าทีส่าํคญัของโรงเรยีนต่อชุมชน คอื บทบาทในการใหก้ารศกึษาอบรมแก่บุคลากรในชุมชน ส่วน

บทบาทสําคญัของชุมชนต่อโรงเรยีน คอื บทบาทในการมส่ีวนร่วมกําหนดทศิทางการจดัการศกึษา การใหค้วาม

ร่วมมอืและสนับสนุนการจดัการศกึษา และบทบาทในการประเมนิผลการดาํเนินงานของโรงเรยีน [2] 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 

ไดกํ้าหนดหลกัในการจดัการศกึษาไวใ้นมาตรา 8 (2) ว่าใหส้งัคมมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ในมาตรา 9 (6) ว่า

ใหย้ดึหลกัการมส่ีวนร่วมของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องค์กร

เอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น และในมาตรา 24 (6) ว่าในการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้สถานศกึษาจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิา

มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผู้เรยีนตามศกัยภาพ [3] เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

เครอืขา่ยความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศกึษาใหเ้ป็นรปูธรรม มกีารตรวจสอบ วเิคราะห ์

ปรบัปรุงกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา 

 แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 ใหค้วามสําคญัในการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี โดย

กําหนดบทบาทให้ผู้ปกครอง/ชุมชนมส่ีวนร่วมในการสนับสนุน พฒันาหลกัสูตร และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ของ

ผูเ้รยีน สนับสนุนการดําเนินการของสถาบนัในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกบัครูและเครอืข่ายในการพฒันาทกัษะความรู ้

ความสามารถของบุตรหลานใหเ้ตม็ศกัยภาพ รวมทัง้ตดิตาม ดแูล ป้องกนั ช่วยเหลอื และแกปั้ญหาเรื่องต่าง ๆ [4] 

ดงัที ่Sander and Harvey [5] ไดก้ล่าวว่า การตระหนักรูข้องโรงเรยีนในการสรา้งความเกีย่วขอ้งกบัชุมชน และการ

สื่อสารแบบสองทางกบักลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี เป็นปัจจยัสําคญัในการสรา้งความร่วมมอื เพื่อการพฒันาคุณภาพ

การเรยีนรูแ้ละความเขม้แขง็ของชุมชน  

 พ่อแม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็ เน่ืองจากพ่อ แม่ คอื ครูคน

แรกของลูก จึงมีหน้าที่สําคญัในการส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการที่ดีทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม 

สามารถปรบัตวั ดาํรงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข ประสบความสาํเรจ็ และมคีุณค่าต่อสงัคม [6] 

การศึกษาปฐมวยัเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดบัอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นปัจจยัพื้นฐานต่อการพฒันามนุษย์ 

เน่ืองจากช่วงแรกเกดิถงึ 6 ปี เป็นช่วงอายุทีส่ามารถพฒันาความพรอ้มทัง้ดา้นร่างกาย จติใจอารมณ์ สงัคม และ

สตปัิญญาไดอ้ย่างเตม็ที ่คุณภาพการจดัการศกึษาปฐมวยัจงึเป็นความสามารถในการพฒันาคุณภาพการศกึษาให้

มปีระสทิธภิาพ ดว้ยมคีวามเชื่อว่ากระบวนการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัมผีลกระทบในระยะยาวต่อคุณภาพชวีติคน 

ทัง้ในการวางรางฐานของบุคลกิภาพ และการพฒันาสมอง เพราะเป็นช่วงทีร่ะบบประสาทและโครงสรา้งทางสมอง

มกีารเจรญิเตบิโตในอตัราสงูสุดคอื รอ้ยละ 80 ของวยัผูใ้หญ่ 

โรงเรยีนอนุบาลพณิทพิยเ์ป็นโรงเรยีนเอกชน จดัการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยั โดยมุ่งเน้นใหเ้ดก็เรยีนรู้

แบบบูรณาการ ผ่านการเล่น และการปฏบิตัจิรงิ มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการครบทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย 

อารมณ์จติใจ สงัคม และสตปัิญญา อกีทัง้เป็นผูม้รีะเบยีบวนัิย มคุีณธรรมและจรยิธรรม สอดคลอ้งกบัปรชัญาของ

โรงเรยีน “ความรู ้คุณธรรม อุตสาหะ” ทางโรงเรยีนไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบสาม เมื่อวนัที ่29-31 มกราคม 

พ.ศ. 2557 โดยมผีลการประเมนิคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศกึษาปฐมวยั ในระดบัคุณภาพดมีาก ทัง้ในดา้น

ผลการจดัการศกึษา ด้านบรหิารการศกึษา การจดัการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั และด้านประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรยีนมผีลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา แต่เพื่อการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื คณะกรรมการผูป้ระเมนิภายนอกไดม้ขีอ้เสนอแนะว่า สถานศกึษาควรส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมจาก

ผูป้กครองในการประเมนิโครงการหรอืกจิกรรมใหม้ากขึน้ และนําเอาผลการประเมนิมาร่วมกนักําหนดแนวทางการ
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พฒันาตามจุดเด่น จุดเน้นอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ส่งเสรมิใหผู้ป้กครองและชุมชนไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการประเมนิ

คุณลกัษณะของเดก็ว่าเป็นไปตามวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน [7] 

จากการทบทวนวรรณกรรม [8-10]  พบว่า การมส่ีวนร่วมจากผูป้กครองและชุมชนส่งผลต่อคุณภาพการ

จดัการศกึษา และส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั การจดัการศกึษาใหเ้ดก็และเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนสําคญัใน

การพฒันาประเทศให้มคุีณภาพตามที่มุ่งหวงัได้ จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ทัง้จาก

สถานศกึษาและครอบครวั เน่ืองดว้ยผูศ้กึษาในฐานะผูบ้รหิารโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิยจ์งึมคีวามสนใจการศกึษาใน

ครัง้น้ี จะทําให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และแนวทางที่จะนําไปพัฒนาโรงเรียน ให้ตอบสนองข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการผูป้ระเมนิภายนอก ซึง่จะตอบสนองต่อการประเมนิคุณภาพต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

  1.  เพื่อศกึษาความตอ้งการจาํเป็นในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชมุชนในการพฒันา

คุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์

 2.  เพื่อพฒันาแนวทางในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชมุชนทีส่่งเสรมิคุณภาพการจดั

การศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ขอบเขตเน้ือหา 

 1.  ผูศ้กึษาไดส้งัเคราะหแ์นวคดิของ Berger [5] และ Epstein [11] และไดกํ้าหนดขอบเขตบทบาทการมี

ส่วนร่วมเป็น 7 ด้านเพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) การอบรมเลี้ยงดู และสอดส่องดูแลบุตรหลาน 2) การ

ตดิต่อสื่อสาร 3) การเป็นอาสาสมคัรในกจิกรรมต่าง ๆ 4) การเรยีนรูท้ีบ่้าน 5) การตดัสนิใจ 6) การมส่ีวนร่วมกบั

ชุมชน 7) การเป็นแหล่งทรพัยากร 

 2.  การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา คอื การดําเนินการตามขอ้เสนอแนะของกรรมการผู้ประเมิน

ภายนอก สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองและชุมชนมส่ีวน

ร่วมในการประเมนิคุณลกัษณะของเดก็ใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน 2) ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการประเมนิ

โครงการ กจิกรรม และนําผลการประเมนิมาร่วมกําหนดแนวทางการพฒันา [7] 

ขอบเขตประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ครู 22 คน คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 7 คน และผูป้กครองนักเรยีนทีม่ี

บุตรหลานกําลงัศกึษาในระดบัชัน้เตรยีมอนุบาล - อนุบาลปีที ่3 157 คน รวม 186 คน 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

1.  ศกึษาหลกัการ แนวคดิ บทบาทการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการจดั

การศกึษา จากหนังสอื เอกสาร บทความ อนิเตอรเ์น็ต และงานวจิยั 

2.  ศกึษาหลกัเกณฑก์ารสรา้งเครื่องมอืการประเมนิความตอ้งการจําเป็น จากหนังสอื เอกสาร งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อนํามาเป็นโครงสรา้งในการสรา้งแบบสอบถาม คร ูคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน และผูป้กครอง 

3.  นําขอ้มูลทีไ่ดม้าสรา้งกรอบแนวคดิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการ

จดัการศกึษา 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผูศ้กึษาสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 3 ตอน 

ดงัน้ี 

 ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดบั มลีกัษณะเป็นแบบตอบสนองคู่ (Dual Response) สอบถามเกีย่วกบัสภาพ

ทีเ่ป็นจรงิ และสภาพทีค่วรจะเป็นในการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ในประเดน็ศกึษา 7 ดา้น 

 ตอนที ่3  ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เป็นคาํถามปลายเปิด 

 ผู้วจิยันําเครื่องมอืส่งให้ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้อํานวยการสถานศกึษา ผู้เชี่ยวชาญ

ดา้นการบรหิารการศกึษา และผูเ้ชีย่วชาญดา้ยการวจิยัการศกึษา ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้คําถามกบั

เน้ือหา (IOC) รวมถึงตรวจสอบความเหมาะสมของการใชภ้าษาและความถูกต้องของเน้ือหา โดยแบบสอบถาม

ฉบบัน้ีมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูศ้กึษามแีนวทางในการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยมรีายละเอยีดวธิกีารดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การศึกษาความต้องการจาํเป็น  

ผูศ้กึษามแีนวทางในการศกึษาดงัน้ี 

 1.  ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และคดัเลอืกแบบสอบถามฉบบัทีม่คีวามสมบรูณ์มา

วเิคราะห ์

 2.  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่และหาค่ารอ้ยละ แลว้นําเสนอ

ผลการวเิคราะหใ์นรปูตาราง 

 3.  การจดัลําดบัความตอ้งการจาํเป็นในการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการ

จัดการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) [12] แล้วนํามาจัดลําดับความ

ต้องการจําเป็นโดยเรียงดชันีจากมากไปหาน้อย ดชันีที่มีค่ามาก แปลว่ามีความต้องการจําเป็นในการพฒันา

มากกว่าดชันีทีม่ค่ีาน้อย โดยมสีตูรในการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

PNImodified=
I - D

D
 

 เมื่อ  PNI Modified หมายถงึ ดชันีความตอ้งการจาํเป็น 

  I  หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของสภาพทีพ่งึประสงค ์

  D  หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของสภาพการปฏบิตั ิ

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้ว

นําเสนอผลการวเิคราะหใ์นรปูตารางประกอบความเรยีง 

 ระยะท่ี 2 การนําเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 ผูศ้กึษามแีนวทางในการศกึษาดงัน้ี 

 1.  นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการจําเป็น พร้อมกับข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม

ปลายเปิดมาสงัเคราะหร่์วมกบัการศกึษาเอกสาร เพื่อยกร่างแนวทาง 
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2.  นําร่างแนวทางทีผู่ศ้กึษาไดย้กร่างขึน้ พจิารณาความเหมาะสมโดยการประชุมสนทนากลุ่มระหว่าง

ผู้บรหิารสถานศกึษาและคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ซึ่งประกอบด้วยผู้รบัใบอนุญาต ผู้จดัการ ผู้อํานวยการ 

ผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน และผูท้รงคุณวุฒ ิเป็นกรรมการ  

 3.  นําขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าปรบัร่างแนวทางต่อไป 

 

สรปุผลการวิจยั 

 จากการศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการจดั

การศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์ผูศ้กึษาสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  ผลการวจิยั ความต้องการจําเป็นในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันา

คุณภาพการจดัการศกึษา พบว่า ผูป้กครองและชุมชนมคีวามตอ้งการจาํเป็นในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมดา้นการ

เป็นแหล่งทรพัยากรอยู่ในระดบัสูงสุด (PNI Modified = 0.31)  ผู้ปกครองต้องการสนับสนุนทรพัยากรในการจดัการ

เรยีนการสอนซึ่งเป็นไดท้ัง้สิง่ที่เป็นวตัถุ หรอืทีไ่ม่ใช่วตัถุ โดยต้องการมส่ีวนร่วมในการเป็นวทิยากรใหก้ารอบรม

พฒันาครู และใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนตามเรื่องทีต่นเองเชีย่วชาญ รวมทัง้สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรยีนการสอนให้

โรงเรยีน ความต้องการจําเป็นลําดบัรองลงมา คอื ด้านการตดัสนิใจ (PNI Modified = 0.31) ผู้ปกครองและชุมชน

ตอ้งการมส่ีวนร่วมในการเสนอแนะนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน และกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูแ้ก่

ผูเ้รยีน อกีทัง้ร่วมใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายของโรงเรยีน ความตอ้งการจาํเป็นลําดบั

ที ่3 คอื ดา้นการมส่ีวนร่วมกบัชุมชน (PNI Modified = 0.28) ผูป้กครองต้องการจดัหาหน่วยงานภายนอกเขา้มาจดั

กจิกรรม เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องบุตรหลาน พาบุตรหลานทาํกจิกรรมจติอาสา รวมทัง้ศกึษาแหล่งเรยีนรูบ้รเิวณ

ชุมชนรอบโรงเรยีน 

 2.  ผลการวิจยั การพฒันาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนที่ส่งเสริม

คุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์ในการประชุมสนทนากลุ่มระหว่างผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน พบว่า 

2.1 ด้านการเป็นแหล่งทรพัยากร โรงเรยีนควรจดักิจกรรมให้ความรูผู้ป้กครอง และประชาสมัพนัธ์

เกีย่วกบักจิกรรมต่าง ๆ  เพื่อใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วม นอกจากนัน้ โรงเรยีนควรจดัใหม้กีารประชุมระหวา่ง

โรงเรยีนและบา้นใหม้ากขึน้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดพ้บปะครปูระจาํชัน้ไดส้ะดวก ใชร้ะบบสารสนเทศในการ

สื่อสารพฒันาการของเดก็ เพื่อผูป้กครองจะไดนํ้าไปต่อยอดเสรมิความรูใ้หก้บับุตรหลาน และสรา้งเครอืขา่ยความ

ร่วมมือที่ผู้ปกครองและชุมชนจะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก โดยการให้ผู้ปกครองหรือชุมชนที่มีความรู้

หลากหลายเขา้มาเป็นวทิยากรทัง้ดา้นวชิาการและสนัทนาการ 

   2.2 ดา้นการตดัสนิใจ โรงเรยีนส่งเสรมิใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรยีน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ

เกี่ยวกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน รวมทัง้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ส่งเสริมให้

ผู้ปกครองเขา้มาร่วมพจิารณาแก้ไข ปรบัปรุงแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรยีน นอกจากนัน้ โรงเรยีนควร

จดัทําคู่มอืเพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบัผูป้กครองเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน ทําใหผู้ป้กครอง

บางท่านทีไ่ม่มเีวลาเน่ืองจากต้องทาํงานประจํา สามารถทํากจิกรรมร่วมกบับุตรหลาน และเสนอแนะแนวทางใน

การพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ก่ครผููส้อนได ้
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 2.3 ดา้นการมส่ีวนร่วมกบัชุมชน เป็นการเชื่อมโยงใหผู้ป้กครองและชุมชนสนับสนุนโรงเรยีน และเป็น

การเชื่อมโยงโรงเรยีนให้ช่วยเหลอืชุมชน โรงเรยีนควรประชาสมัพนัธ์ผู้ปกครองล่วงหน้าว่ามกีิจกรรมอะไรบ้าง 

ผู้ปกครองที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนัน้จะได้ทราบ และให้ความเห็นหรือร่วมในกิจกรรมนัน้ได้ การเข้าร่วม

กจิกรรมกบัชุมชนเป็นไปตามโอกาสและเวลาจะอํานวยเน่ืองจากเป็นเดก็เลก็ โรงเรยีนใหค้วามร่วมมอืกบัชุมชนใน

กจิกรรมทีป่ลูกจติสํานึกใหเ้ดก็เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม และการอยู่ร่วมกบัคนในสงัคม นอกจากนัน้ โรงเรยีนจดั

กจิกรรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบัผูป้กครองเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั 

 

อภิปรายผล 

 จากการศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการจดั

การศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์ผูศ้กึษามขีอ้วจิารณ์ดงัต่อไปน้ี 

1.  จากผลการศกึษาความต้องการจําเป็นในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการ

พฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์พบว่า  

1.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความต้องการจําเป็นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเป็นแหล่ง

ทรพัยากรอยู่ในระดบัสูงสุด โดยต้องการมส่ีวนร่วมในการเป็นวทิยากรให้การอบรมพฒันาครู และให้ความรู้แก่

ผู้เรียนตามเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญ รวมทัง้สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียน อาจเป็นเพราะ

ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นผูม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นฐานะและการศกึษา รวมทัง้มคีวามเตม็ใจทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืกบัทาง

โรงเรยีน และต้องการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาการเรยีนรูข้องบุตรหลาน ซึ่งสอดคล้องกบั กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ 

[13] กล่าวไวว้่า การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั โรงเรยีนกบัผูป้กครองจําเป็นต้องมคีวามสมัพนัธ์กนั โรงเรยีนไม่

สามารถจดัการเรยีนโดยแยกเดก็ออกจากผูป้กครองได ้เดก็มกีารเรยีนรูท้ ัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น เดก็ควรไดร้บัการ

เรยีนรูโ้ดยมผีูป้กครองเขา้มามส่ีวนร่วมดว้ย ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัเดก็อย่างมาก 

1.2 ความต้องการจําเป็นลําดบัรองลงมา คอื ด้านการตดัสนิใจ ผู้ปกครองและชุมชนต้องการมส่ีวน

ร่วมในการเสนอแนะนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน และกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน อกีทัง้

ร่วมให้ความคดิเห็นเกี่ยวกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายของโรงเรียน อาจเป็นเพราะผู้ปกครองต้องการ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลีย้งดูบุตรหลานทีบ่้าน และร่วมกนัหาแนวทางในการส่งเสรมิพฒันาการของ

เดก็ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัวสุกฤต  สุวรรณเทน และวลันิกา  ฉลากบาง [10] ไดศ้กึษาไวว้่า การเปิด

โอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการดําเนินงานของโรงเรยีน ร่วมคดิ ร่วมแก้ปัญหา ช่วยเหลอื

สนับสนุนทรพัยากร ดงันัน้ โรงเรยีน ผูป้กครอง และชุมชนจงึต้องมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มลู ทําความเขา้ใจ เพื่อร่วม

พฒันาการเดก็ใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ 

1.3 ความต้องการจําเป็นลําดับที่ 3 คือ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้ปกครองต้องการจัดหา

หน่วยงานภายนอกเขา้มาจดักจิกรรม เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องบุตรหลาน และพาบุตรหลานทาํกจิกรรมจติอาสา 

รวมทัง้ศกึษาแหล่งเรยีนรูบ้รเิวณชุมชนรอบโรงเรยีน สอดคล้องกบั กญัวญัญ์  ธารบีุญ และนภดล  เจนอกัษร [14] 

กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความสําคญัตามที่พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดเป็น

แนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์การ และ

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการทาํงาน การพฒันาผูเ้รยีนทีส่าํคญัเกดิจากการทีผู่เ้รยีนไดร้บัการ
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สนับสนุนทัง้จากโรงเรยีน บา้น และสงัคม พรอ้มกนัไป เพราะการเรยีนรูข้องเดก็สามารถเกดิขึน้ไดทุ้กที ่เพื่อพฒันา

เดก็ใหเ้ป็นผูม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ - จติใจ ดา้นสงัคม และดา้นสตปัิญญา และดาํรงชวีติอยู่ใน

สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข [15] 

 ดงันัน้ การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ร่วมกบัทาง

โรงเรียน นอกจากจะช่วยให้เด็กมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่ดีแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดทีัง้ครู 

ผูป้กครอง และโรงเรยีน เน่ืองจากเป็นกระบวนการทีค่รูและผูป้กครองไดท้ํางานร่วมกนัในการส่งเสรมิพฒันาการ

และการเรยีนรูข้องเดก็ และเป็นการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัระหว่างครอบครวัและโรงเรยีน [16] นอกจากนัน้ การ

พฒันาการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองเกีย่วกบัการทาํกจิกรรมในชัน้เรยีนร่วมกบัครเูป็นการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 

และส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างบา้นและโรงเรยีน ผูป้กครองจะเขา้ใจในเทคนิคการสอนของคร ูรบัรูพ้ฤตกิรรม

และการแสดงออกของเดก็เมื่ออยู่ในหอ้งเรยีน และไดร้บัความรูใ้นการดแูลเดก็จากครูและเพื่อนผูป้กครองดว้ยกนั 

[17]  

 2.  ในการพฒันาแนวทางการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการ

จดัการศกึษา ผูศ้กึษาไดนํ้าผลการจดัอนัดบัความตอ้งการจาํเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการเป็นแหล่งทรพัยากร 

ด้านการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน นําเสนอต่อที่ประชุมในการสนทนากลุ่มร่วมกับคณะ

กรรมการบรหิารโรงเรยีนเพื่อหาความเหมาะสมและขอ้เสนอแนะ จากการใหข้อ้เสนอแนะของการสนทนากลุ่ม มี

รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ดา้นการเป็นแหล่งทรพัยากร เป็นการสนับสนุนทรพัยากรในการจดัการเรยีนการสอนซึ่งเป็นได้

ทัง้สิง่ที่เป็นวตัถุ เช่น เงนิ สิง่ของ หรอืที่ไม่ใช่วตัถุ เช่น ความรู้ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ โดยแนวทางการส่งเสรมิควร

ดาํเนินการดงัน้ี 

แนวทางที่ 1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้

ผูป้กครองไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วม โดยจดัใหม้กีารประชุมผูป้กครอง อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อภาคเรยีน ในการปฐมนิเทศ

ผูป้กครองของนักเรยีนเมื่อขึน้ชัน้เรยีนใหม่ โรงเรยีนเชญิผูป้กครองมารบัฟังช่วงการเปลี่ยนแปลงของเด็กในการ

ดาํรงชวีติประจาํวนัเมื่อมาโรงเรยีน เพื่อช่วยใหเ้ดก็ผ่านแต่ละช่วงชัน้และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่

ไดอ้ย่างดทีีสุ่ด การประชุมระหว่างครแูละผูป้กครองระหว่างภาคเรยีนกค็วรมดีว้ยเช่นกนั เพื่อใหค้รูและผูป้กครอง

สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูล และใหค้ําแนะนําซึ่งกนัและกนั ในการประชุม อาจจะใหเ้ดก็เขา้มาร่วมประชุม แล้วให้

เดก็ตัง้เป้าหมายของตนเอง ครแูละผูป้กครองจะร่วมมอืช่วยใหเ้ดก็บรรลุเป้าหมาย  

แนวทางที่ 2 ใชร้ะบบสารสนเทศในการสื่อสารพฒันาการผู้เรยีน ครูส่งรูปกิจกรรมของเด็กผ่านระบบ

สารสนเทศเพื่อใหผู้ป้กครองทราบว่าเด็กเรยีนเรื่องอะไรในแต่ละวนั ในทุกสปัดาห์ ให้ครูประจําชัน้ส่งสรุปว่าเดก็

เรยีนรูอ้ะไร พรอ้มรปูภาพประกอบ เพื่อผูป้กครองจะไดนํ้าไปต่อยอดเสรมิความรูใ้หก้บับุตรหลาน 

แนวทางที ่3 สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืทีผู่ป้กครองและชุมชนจะสนับสนุนการเรยีนรูข้องเดก็ โดยการ

ใหผู้ป้กครองหรอืชุมชนทีม่คีวามรูห้ลากหลายเขา้มาเป็นวทิยากรทัง้ดา้นวชิาการและสนัทนาการ 

 2.2 ดา้นการตดัสนิใจ เป็นการทีผู่ป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรยีนและมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ

เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน ร่วมประเมนิโครงการหรอืกจิกรรมใหม้ากขึน้ ร่วมกําหนดนโยบายที่

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน รวมถงึการใหค้าํแนะนําในการพฒันาการจดัการศกึษาอย่างเป็นระบบ โดย

เป็นการมส่ีวนร่วมทีเ่ปิดกวา้งใหผู้ป้กครองทุกคน แนวทางการส่งเสรมิควรดาํเนินการ ดงัน้ี 
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แนวทางที ่1 สร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมายของโรงเรยีน โดยการจดั

ปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรยีนใหม่ ทัง้ภาคต้นและภาคปลาย โรงเรยีนรบันักเรยีนใหม่เขา้เรยีน 2 ช่วงดว้ยกนั คอื

เดอืนพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี โรงเรยีนจงึเชญิผูป้กครองมารบัฟังขอ้มูลดงักล่าว เพื่อใหบ้้าน

และโรงเรยีนสามารถดแูลบุตรหลานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

 แนวทางที ่2 เชญิตวัแทนผูป้กครองร่วมจดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปี แล้วนําเสนอใหผู้้ปกครองทราบ 

พรอ้มเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะโดยจดัประชุมผูป้กครองทุกระดบัชัน้เป็นกลุ่มใหญ ่เพื่อชีแ้จงใหท้ราบถงึ

นโยบาย หลกัสตูร และแผนพฒันาโรงเรยีน  

 แนวทางที่ 3 กําหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนจัดประชุม

ผูป้กครองกลุ่มย่อย ตามหอ้งเรยีน เพื่อใหผู้ป้กครองมโีอกาสพบปะครูประจําชัน้อย่างใกล้ชดิ ผูป้กครองสามารถ

พดูคุย ซกัถาม ใหค้วามคดิเหน็ และร่วมกนัพฒันาเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึน้ 

 แนวทางที่ 4 ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองเขา้มาร่วมพจิารณาแก้ไข ปรบัปรุง แผนงาน  โครงการต่าง ๆ ของ

โรงเรยีน โดยประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้กครองไดม้คีวามรูใ้นเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรยีน โดยการจดัทาํคู่มอืเพื่อใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจกบัผูป้กครองในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องบุตรหลาน 

 2.3 ดา้นการมส่ีวนร่วมกบัชุมชน เป็นการทีโ่รงเรยีนหรอืผูป้กครองพาบุตรหลานเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง 

ๆ ทีชุ่มชนมหีรอืจดัขึน้ รวมถงึกจิกรรมทีอ่งคก์รภายนอกจดั หรอืเปิดโอกาสใหห้น่วยงาน องคก์าร บุคคลภายนอก

เขา้มาเป็นแหล่งเรยีนรู ้ในการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยมรีายละเอยีดแนวทางดงัน้ี 

แนวทางที่ 1 ประชาสมัพนัธ์ผู้ปกครองล่วงหน้าว่ามกีิจกรรมอะไรบ้าง ผู้ปกครองที่มีความรู้เกี่ยวกับ

กจิกรรมนัน้จะไดท้ราบ และใหค้วามเหน็หรอืร่วมในกจิกรรมนัน้ได ้โดยการจดัทําปฏทินิกจิกรรมประจาํปี กําหนด

กิจกรรมทีอ่นุญาตให้ผูป้กครองสามารถเขา้ร่วมได้ และประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบ เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้

จดัสรรเวลาและสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรยีนไดม้ากขึน้ 

แนวทางที ่2 จดักจิกรรมร่วมกบัชุมชน โรงเรยีนใหค้วามร่วมมอืกบัชุมชนในกจิกรรมทีป่ลูกจติสํานึกให้

เดก็เหน็แก่ประโยชน์ส่วนร่วม และการอยู่ร่วมกบัคนในสงัคม  จดัทําโครงการส่งเสรมิคุณธรรมร่วมกบัผูป้กครอง

และชุมชน เช่น ร่วมบรจิาคของเล่น 

แนวทางที่ 3 จดักิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรยีน เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั เช่น การเปิดหอ้งเรยีน (Open House) โรงเรยีนจดัการจาํลองการ

เรยีนการสอนในหอ้งเรยีนแก่ผูป้กครอง ครสูาธติวธิกีารสอนในหอ้งเรยีน ใหผู้ป้กครองไดท้ดลองทาํแบบฝึกหดัจรงิ 

เพื่อทีจ่ะไดนํ้าไปต่อยอดการเรยีนรูท้ีบ่า้นได ้

จากการพฒันาแนวทางในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนทีส่่งเสรมิคุณภาพการจดั

การศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย์ ประกอบกบัการศกึษาเอกสารของ พรอ้มพไิล บวัสุวรรณ [18] ทีก่ล่าวว่า 

การมส่ีวนร่วมมหีลายระดบั ได้แก่ ระดบัการติดต่อสื่อสาร ระดบัการมคีวามเกี่ยวขอ้ง ระดบัการร่วมมอืร่วมใจ 

ระดบัการเป็นหุน้ส่วนรบัผดิชอบ และระดบัการใหอํ้านาจอสิระ พบวา่ ผูป้กครองและชุมชนของโรงเรยีนอนุบาลพณิ

ทิพย์ต้องการมีส่วนร่วมอยู่ระดับการร่วมมือร่วมใจ คือ การที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนรับทราบเป้าหมาย

ความสาํเรจ็ทีโ่รงเรยีนตอ้งการใหเ้กดิขึน้ และสนับสนุนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรยีน เป็นการใหค้วามร่วมมอื 

โดยโรงเรยีนเป็นผูด้าํเนินการสาํคญั และผูป้กครอง ชุมชนเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย  

จากแบบสอบถาม 186 ฉบบั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมวีุฒปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นร้อยละ 

53.80 และมวีุฒสิงูกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 40.90 ประกอบกบัผูป้กครองของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย์เป็นผู้
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ที่มคีวามรู้ความสามารถที่หลากหลาย และมคีวามต้องการที่จะเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรยีนจดัขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกบัลกัษณะเงื่อนไขพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมทีป่ระชุม  สุวตัถิ ี[19] ไดก้ล่าวว่าจะต้องเกดิจากพืน้ฐาน 4 

ประการ คอื เป็นบุคคลที่จะต้องมคีวามสามารถที่จะเขา้ร่วม เป็นบุคคลที่มคีวามพร้อมที่เขา้มามส่ีวนร่วม เป็น

บุคคลทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วม และเป็นบุคคลทีต่อ้งมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเขา้ร่วม 

นอกจากนัน้ ผูป้กครองและชุมชนต้องการใหม้กีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมดา้นการเป็นแหล่งทรพัยากรใน

การจดัการเรยีนการสอนมากทีสุ่ด ผูป้กครองและชุมชนเสนอใหม้กีารประชุมระหว่างโรงเรยีนและบ้านใหม้ากขึน้ 

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองได้พบปะครูประจําชัน้ได้สะดวก ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารพฒันาการของ

ผูเ้รยีน เพื่อใหผู้ป้กครองไดท้ราบถงึการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ และสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืทีผู่ป้กครอง

และชุมชนจะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก โดยการให้ผู้ปกครองหรือชุมชนที่มีความรู้หลากหลายเข้ามาเป็น

วทิยากรทัง้ดา้นวชิาการและสนัทนาการ ซึ่งสอดคล้องกบัววิรรณ  สารกจิปรชีา [8] ไดก้ล่าวถงึว่า พฤตกิรรมการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิการเรยีนรูโ้ดยมส่ีวนร่วมในการทาํกจิกรรม ส่งขอ้มูล สนับสนุนอุปกรณ์หรอื

สื่อการเรยีนการสอนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกจิกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง

ผู้ปกครองกบัครู และแสดงความรบัผดิชอบร่วมกนัในการพฒันาเด็ก ซึ่งทําให้การพฒันาบุตรหลานที่บ้านและ

โรงเรยีนสอดคลอ้งกนัมากขึน้ และสามารถช่วยกนัพฒันาเดก็ไดเ้หมาะสมมากขึน้ 

ในด้านการตดัสนิใจ เป็นการที่ผู้ปกครองได้เขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรยีน เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบั

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรยีน รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ การจดัทําคู่มอืเพื่อให้

ความรู้ ความเขา้ใจกบัผู้ปกครองเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน ทําให้ผู้ปกครองบางท่านที่ไม่

สามารถร่วมกจิกรรมกบัทางโรงเรยีนไดเ้น่ืองจากต้องทํางานประจํา สามารถทํากจิกรรมร่วมกบับุตรหลานทีบ่้าน 

และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้

การร่วมมอืกบัผูป้กครองและชุมชน เป็นการเชื่อมโยงใหผู้ป้กครองและชุมชนสนับสนุนโรงเรยีน และเป็น

การเชื่อมโยงโรงเรยีนใหช้่วยเหลอืชุมชน การเขา้ร่วมกจิกรรมกบัชุมชนเป็นไปตามโอกาสและเวลาจะอํานวย ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของธรีะ  รุญเจรญิ [20] ทีเ่หน็ว่า ผูป้กครองหรอืครอบครวั ครหูรอืสถานศกึษา และชุมชนหรอื

สงัคม เป็นองค์ประกอบ 3 ประการ ทีม่อีทิธพิลต่อเดก็ และทําใหนั้กเรยีนมคุีณภาพ ครอบครวัจะช่วยดูแลเดก็ทํา

การบา้นและเรยีนรูท้ีบ่้าน ซึง่เป็นการต่อยอดการเรยีนรูจ้ากทีโ่รงเรยีน และชุมชนจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน

การเรยีนรูข้องเดก็ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 

จากผลการวจิยัทีพ่บว่าในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการ

จดัการศกึษาของโรงเรยีนเรยีนอนุบาลพณิทพิย ์ผูป้กครองและชุมชนมคีวามต้องการจาํเป็นในดา้นการเป็นแหล่ง

ทรพัยากรสูงสุด ลําดบัที่ 2 คือด้านการตัดสินใจ และลําดบัที่ 3 คือด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้ศึกษาจึงมี

ขอ้เสนอในการนําผลการวจิยัไปใช ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1.  จากผลการจดัลําดบัความตอ้งการจาํเป็นในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการ

พฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย์ โรงเรยีนควรส่งเสรมิใหผู้ป้กครองได้เขา้มามีส่วน

ร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน และโรงเรียนควรมีกิจกรรมสร้างเสริมความสมัพันธ์ระหว่าง
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โรงเรยีน บ้าน และชุมชน เช่น การใหผู้ป้กครองรวมกลุ่มกนัและเขา้ไปสอนบุตรหลานทีโ่รงเรยีน เทอมละ 1 ครัง้ 

ตามดา้นทีต่นเชีย่วชาญ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมสนัทนาการหรอืกจิกรรมใหค้วามรู ้อกีทัง้การเชญิตวัแทนชุมชน เช่น 

ตํารวจ เขา้มาจดักจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยั เพื่อใหผู้ป้กครองและชุมชนไดเ้ขา้ใจถงึการดําเนินงาน นโยบาย 

วสิยัทศัน์ และเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน 

 2.  จากการพฒันาแนวทางในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและชุมชนทีส่่งเสรมิคุณภาพการ

จดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย์ ผู้บรหิารควรนําแนวทางดงักล่าวมาจดัทําเป็นแผนพฒันาการสร้าง

เครอืข่ายความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพณิทพิย์

อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การตัง้เครอืขา่ยผูป้กครอง แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนการสอน และการส่งเสรมิ

พฒันาการเดก็ใหเ้หมาะสมตามวยั ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปัิญญา 

 3.  ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามส่ีวนร่วมในการเสนอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และตดิตาม 

ประเมนิผลการจดัการเรยีนรู้ รวมทัง้ควรมกีารพฒันารูปแบบการจดักจิกรรม และสอดแทรกแนวคดิใหม่ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบับรบิททีเ่ปลีย่นไป 

 4.  ผู้บริหารควรกระตุ้นให้คุณครูตระหนักถึงความสําคญัในการสื่อสารแบบสองทางระหว่างบ้านและ

โรงเรียน และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในด้านต่าง ๆ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็น

แนวทางในการพฒันาโรงเรยีนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมในการพฒันาคุณภาพการจดั

การศกึษาของโรงเรยีนเอกชน 

 2.  ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ใีนการพฒันาการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรยีนที่

มปีระสทิธภิาพ เพื่อส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
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