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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน และ 2) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ปกครองของนกัเรียนในโรงเรียนต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

จ�านวน 344 คน โดยก�าหนดจ�านวนผู้ปกครองตามสดัสว่นประชากรนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ โดยใช้วิธี

การสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมิู ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตบิรรยาย 

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสมัพนัธ์ด้วย ไคสแคว์

 ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบั 

ปานกลาง และ 2) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ อาชีพ ระดับชัน้ท่ีนักเรียน 

ก�าลงัศกึษาอยู ่และชอ่งทางการได้รับข้อมลูขา่วสารจากทางโรงเรียน

ค�าส�าคัญ: การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง  กิจกรรมโรงเรียน
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ABSTRACT

 The purposes of this research aimed to study 1) the level of participatory of parents 

in the activity of schools and 2) factors related to the participatory of parents in the activity 

of schools in Bangluang subdistrict, Banglen, district, Nakhon Pathom province. Samples 

were 344 parents, selected from the number of students and randomized by simple random 

sampling with a student list. The instrument was a questionnaire. The data was analyzed  

by descriptive statistics. It consists of frequency, percentage, mean, standard deviation and 

Chi-square.

 The results were found that: 1) the participatory of parents in the activity of schools 

were moderate. 2) The factors related to the participatory of parents in the activity of schools 

at .01 were (1) occupations (2) the student grades’ level and (3) channel of messages  

received from school.

Keywords: participatory of parents, activity of schools

บทน�า
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย 

ได้เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัทัง้ภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและ 

ซบัซ้อนมากย่ิงขึน้เป็นทัง้โอกาสและความเสี่ยงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพนัท่ีเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จงึต้องสร้างภมิูคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแขง็โดยการเตรียมความพร้อม 

ให้แก่คน สงัคม และระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถปรับตวัเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนซึ่งสามารถท�าให้มนุษย์เกิดศักยภาพและมีความพร้อม 

ท่ีจะน�าตนเองไปสู่การมีพลงัท่ีเข้มแข็งในการพฒันาประเทศ และส่งเสริมตวับคุคลให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมุง่สูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและ

ยัง่ยืนทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาต,ิ 2560) 

 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ในหมวดท่ี 1 มาตรา 8 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย

ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สถานประกอบการ และสถาบนัทางสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา นโยบายของภาครัฐ
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ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัการศกึษาจงึมุ่งเน้นให้ทกุหน่วยงานต้องให้ความส�าคญั เพ่ือให้บคุลากร 

ประชาชน ตลอดจนชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาเพ่ือให้การศกึษาของไทยสอดคล้อง 

กบัสภาพความเป็นจริงของแตล่ะส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ 

ดงักล่าวน�าไปสู่การจดัการจดัการศึกษาท่ีให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือให้เป็น

ไปตามความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผู้ปกครองเป็นสิ่งส�าคญัใน 

การสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง โรงเรียน นกัเรียน และผู้ปกครอง ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ   

ของโรงเรียน โดยค�านงึถงึความส�าเร็จและพฒันาการท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียนเป็นส�าคญั (คณะกรรมการ

การศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542)

 บทบาทของผู้ปกครองหรือคนในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษานับว่า 

เป็นสิ่งท่ีส�าคญัมาก ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีสามารถปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางท่ีดี 

เน่ืองจากในปัจจุบนัการท่ีจะอาศยัครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว การท่ีชุมชนหรือ

หน่วยงานในพืน้ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาจะท�าให้เกิดช่องว่างของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีมีอยู่ในชุมชน และสิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือผู้ ปกครองและประชาชนในท้องถ่ินจะเปรียบ

เสมือนครูและเจ้าของสถานศกึษา การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของบคุคลดงักลา่ว จะสง่ผลดี 

ต่อการจัดการศึกษา ท่ีส�าคญัท�าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในระหว่าง นักเรียน ครอบครัว และชุมชน  

อีกทัง้โรงเรียนจะสามารถพฒันาศกัยภาพทัง้ครูและผู้ปกครองร่วมกนัได้ แต่ความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ 

ในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของชุมชนนัน้เป็นเพียงนโยบายท่ีรัฐส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

แต่ไม่มีการส่งเสริมท่ีชัดเจน เพราะชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษา 

การก�าหนดหลกัสตูร แบบเรียน และการจดัการเรียนการสอน แตผู่้ปกครองหรือชมุชนสามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วมในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาในลกัษณะของการช่วยเหลือแรงงาน เงิน หรือวสัดุ

อปุกรณ์ด้านการศกึษา รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัขึน้เทา่นัน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2542)

 สถานศกึษาเขตพืน้ท่ีต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ได้ปฏิบตัิตามนโยบาย

ปฏิรูปบริหารการศึกษาส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรม 

ของโรงเรียน ซึง่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ และเอกชน ต้องเข้ามามีสว่นร่วม

อาจจะมากหรือน้อยแตกตา่งกนัในแตล่ะกระบวนการของการด�าเนินกิจกรรม แตผู่้ปกครองสว่นใหญ่

ก็ยงัเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึน้เพียงบางส่วน และด้วยความท่ีเป็นสงัคมชนบท 

ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ครอบครัวส่วนใหญ่ 

เป็นสงัคมเกษตรกรรม อีกทัง้แต่ละครอบครัวต้องประกอบอาชีพท�าให้ไม่มีเวลาในการท่ีจะเข้าร่วม

กิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน (โรงเรียนบางหลวงวิทยา, 2555)

 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง

ในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม วา่มีปัจจยัใดบ้างท่ีสมัพนัธ์
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กับการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนของผู้ปกครอง เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้ เรียน  

และความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษาและผู้ปกครองให้ดีย่ิงขึน้

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง  

อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน

ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมอยา่งน้อยหนึง่ปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของ

ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 
นิยามศัพท์ 

ตัวแปรตาม 
การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน  
ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
       1. ด้านวิชาการ 
       2. ด้านพฒันาผู้ เรียน 

3. ด้านวนัสําคญั ศาสนา และวฒันธรรมไทย ก 
4. ด้านจิตสาธารณะพฒันาชมุชนและ สิง่แวดล้อม 
5. ด้านกีฬานนัทนาการและการสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั
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สมมตฐิานการวจิยั
 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมอยา่งน้อยหนึง่ปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของ

ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

นิยามศัพท์
 1. การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง หมายถงึ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองในกิจกรรมของ

โรงเรียนท่ีจดัขึน้ในหนึ่งปีการศกึษาของโรงเรียนในต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

โดยวดัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองด้วยแบบตรวจสอบรายการในการเข้าร่วมและไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียน

 2. กิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง สิ่งท่ีโรงเรียนจัดขึน้ในหนึ่งปีการศึกษาตามแผนงาน 

การปฏิบตัิงานของโรงเรียนโดยก�าหนดให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วม ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้าน  

ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านพฒันาผู้ เรียน 3) ด้านวนัส�าคญั ศาสนา และวฒันธรรมไทย 4) ด้านจิต

สาธารณะ พฒันาชมุชน และสิง่แวดล้อม และ 5) ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุทรัพยากร

โรงเรียน

ขอบเขตการวจิยั
 การวิจัยครัง้นีมุ้่งเน้นศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง 

ในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยศกึษาจากผู้ปกครอง

ของนกัเรียนเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 8 กิจกรรม 

2) ด้านพฒันาผู้ เรียน 6 กิจกรรม 3) ด้านวนัส�าคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย 7 กิจกรรม 4) ด้านจิต

สาธารณะ พฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อม 5 กิจกรรม และ 5) ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุ

ทรัพยากรโรงเรียน 7 กิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
 งานวิจยันีท้�าให้ได้ข้อมลูส�าหรับโรงเรียนในต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียนทุกด้านได้อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าตลอดทุกภาคการศึกษา อนัจะน�าไปสู่การพฒันา

คณุภาพการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ พฒันาคณุภาพผู้ เรียน และความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษา

และผู้ปกครองให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป
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วธีิด�าเนินการ
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ในกิจกรรมของโรงเรียน มีวิธีด�าเนินการวิจยัดงันี ้

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

      ประชากร คือ ผู้ ปกครองของนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ ท่ี โรงเรียนในต�าบลบางหลวง  

อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จ�านวน 2,425 คน 

      กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ปกครองของนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนในต�าบลบางหลวง 

อ�าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม จ�านวน 344 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของผู้ปกครอง 

จากจ�านวนนกัเรียน โดยนกัเรียน 1 คน ตอ่ผู้ปกครอง 1 คน โดยใช้สตูรของ Taro Yamane (สวุิมล 

ติรกานันท์, 2551) จากนัน้สุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (stratified random  

sampling) ซึง่ท�าการค�านวณจ�านวนกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นของประชากร จากสตูรดงันี ้

จ�านวนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่/ชัน้ = จ�านวนตวัอยา่งทัง้หมด x จ�านวนประชากรแตล่ะกลุม่ชัน้

                                                         จ�านวนประชากรทัง้หมด

  และสุม่ตวัอยา่งนกัเรียนจากสดัสว่นประชากรท่ีท�าการค�านวณโดยใช้วิธีการจบัสลาก 

 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ�านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูล 

ส่วนบคุคล 16 ข้อ เป็นแบบให้เลือกตอบ ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของโรงเรียน 22 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนท่ี 3 ทัศคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของโรงเรียน 17 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของโรงเรียน 33 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามมีค่าความตรงระหว่าง  

0.64-1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยวิธีวดัหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach's Alpha Coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่ความคาดหวงัท่ีมีตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียนเท่ากบั 0.957 และคา่ความเช่ือมัน่ทศันคติท่ีมีตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

เทา่กบั 0.81

 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล

    ติดต่อประสานไปท่ีโรงเรียนและครูประจ�าชัน้เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลและ 

แจกแบบสอบถามให้กบันกัเรียนแต่ละระดบัชัน้น�าไปให้ผู้ปกครองท่ีได้จากกระบวนการสุ่มตวัอย่าง 

ตอบ จากนัน้ให้นกัเรียนน�าแบบสอบถามกลบัมาส่งท่ีครูประจ�าชัน้แล้วผู้วิจยัรวบรวมแบบสอบถาม 

จากครูประจ�าชัน้ ได้แบบสอบถามกลบัคืนทัง้หมดร้อยละร้อย
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 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล

     วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตบิรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิตเิชิงอนมุานในการทดสอบความสมัพนัธ์ด้วยไคสแคว์ (Chi-square)

ผลการวจิยั
 ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกจิกรรมของโรงเรียน

  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนโดยส่วนมาก 

ร้อยละ 42.2 อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 35.2 อยู่ในระดบัปานกลาง และส่วนน้อย  

ร้อยละ 22.7 อยูใ่นระดบัมาก (ดงัตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะด้านพบวา่  

ผู้ปกครองมีสว่นร่วมด้านจิตสาธารณะ พฒันาชมุชน และสิ่งแวดล้อม 2.70 คะแนน ด้านวนัส�าคญั 

ศาสนาและวฒันธรรมไทย 2.51 คะแนน ด้านกีฬา นนัทนาการ และสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน  

2.28 คะแนน ด้านวิชาการ 1.85 คะแนน และด้านพฒันาผู้ เรียน 1.75 คะแนน ดงัตารางท่ี 2

ตารางที่  1 ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยการมี 

  สว่นร่วม

7 

มาก (ดงัตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้านจิต
สาธารณะ พฒันาชุมชน และสิ่งแวดล้อม 2.70 คะแนน ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย 2.51 
คะแนน ด้านกีฬา นนัทนาการ และสนบัสนุนทรัพยากรโรงเรียน 2.28 คะแนน ด้านวิชาการ 1.85 คะแนน 
และด้านพฒันาผู้ เรียน 1.75 คะแนน ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม 

(n=344) 

เกณฑ์การมีส่วนร่วม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัน้อย (1.00-1.50 คะแนน) 121 35.2 
ระดบัปานกลาง (1.51-2.50 คะแนน) 145 42.2 
ระดบัมาก (2.51-3.00 คะแนน)   78 22.7 

รวม 344 100.0 
 
ตารางที่ 2  การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามกิจกรรม 5 ด้าน 

(n=344) 

กิจกรรมของโรงเรียน คะแนน 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1. ด้านวิชาการ (8 คะแนน) 1.85 0.14 ปานกลาง 
2. ด้านพฒันาผู้ เรียน (6 คะแนน) 1.75 0.20 ปานกลาง 
3. ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย (7 คะแนน) 2.51 0.27 มาก 
4. ด้านจิตสาธารณะ พฒันาชมุชน และสิง่แวดล้อม (5 คะแนน) 2.70 0.12 มาก 
5. ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน  
    (7 คะแนน) 

2.28 0.16 ปานกลาง 

  
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 
      ผลการศึกษาพบว่าเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
กรรมสทิธ์ิในการถือครองท่ีดนิ ระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึงโรงเรียน ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน บทบาทหน้าท่ี
ในชมุชน ยานพาหนะประจําท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร
จากทางโรงเรียน ความคาดหวงัตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และทศันคติตอ่การมีสว่นร่วมใน
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7 

มาก (ดงัตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้านจิต
สาธารณะ พฒันาชุมชน และสิ่งแวดล้อม 2.70 คะแนน ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย 2.51 
คะแนน ด้านกีฬา นนัทนาการ และสนบัสนุนทรัพยากรโรงเรียน 2.28 คะแนน ด้านวิชาการ 1.85 คะแนน 
และด้านพฒันาผู้ เรียน 1.75 คะแนน ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม 

(n=344) 

เกณฑ์การมีส่วนร่วม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัน้อย (1.00-1.50 คะแนน) 121 35.2 
ระดบัปานกลาง (1.51-2.50 คะแนน) 145 42.2 
ระดบัมาก (2.51-3.00 คะแนน)   78 22.7 

รวม 344 100.0 
 
ตารางที่ 2  การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามกิจกรรม 5 ด้าน 

(n=344) 

กิจกรรมของโรงเรียน คะแนน 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1. ด้านวิชาการ (8 คะแนน) 1.85 0.14 ปานกลาง 
2. ด้านพฒันาผู้ เรียน (6 คะแนน) 1.75 0.20 ปานกลาง 
3. ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย (7 คะแนน) 2.51 0.27 มาก 
4. ด้านจิตสาธารณะ พฒันาชมุชน และสิง่แวดล้อม (5 คะแนน) 2.70 0.12 มาก 
5. ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน  
    (7 คะแนน) 

2.28 0.16 ปานกลาง 

  
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 
      ผลการศึกษาพบว่าเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
กรรมสทิธ์ิในการถือครองท่ีดนิ ระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึงโรงเรียน ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน บทบาทหน้าท่ี
ในชมุชน ยานพาหนะประจําท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร
จากทางโรงเรียน ความคาดหวงัตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และทศันคติตอ่การมีสว่นร่วมใน

ตารางที่ 2  การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จ�าแนกตามกิจกรรม 5 ด้าน

 2.  ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกจิกรรมของโรงเรียน

       ผลการศึกษาพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ จ�านวนสมาชิก 

ในครอบครัว กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน ระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียน ความสมัพันธ์ 

กับนักเรียน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน ยานพาหนะประจ�าท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีอาศัย 

อยู่ในชมุชน ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียน ความคาดหวงัตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

ของโรงเรียน และทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมี 

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดบันัยส�าคญัทางสถิติเท่ากับ .05 ส่วนอาชีพ  

ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนก�าลงัศึกษาอยู่ และแหล่งข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับจากทางโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ 

กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ .01 ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5
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ตารางที่ 3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน  

  ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลังศึกษาอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมของ 

  ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

9 

(n=344) 

ระดบัชัน้ที่นักเรียน
กาํลังศกึษาอยู่ 

ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน รวม 2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
อนบุาล 34 30 7 71 38.901 .01** 

 (9.9%) (8.7%) (2.0%) (20.6%)   
ช่วงชัน้ท่ี 1 32 40 18 90   

 (9.3%) (11.6%) (5.2%) (26.2%)   
ช่วงชัน้ท่ี 2 32 41 12 85   

 (9.3%) (11.9%) (3.5%) (24.7%)   
ช่วงชัน้ท่ี 3 20 26 26 72  . 

 (5.8%) (7.6%) (7.6%) (20.9%)   
ช่วงชัน้ท่ี 4 3 8 15 26   

 (0.9%) (2.3%) (4.4%) (7.6%)   
รวม 121 145 78 344   

 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียนกับระดับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

กิจกรรมของโรงเรียน ไม่มีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดบั
นัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ .05 ส่วนอาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนักเรียนกําลงัศึกษาอยู่ และแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับจากทางโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิต ิ.01 ดงัตารางท่ี 3 ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 3 ความสมัพันธ์ระหว่างอาชีพกับระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
(n=344) 

อาชีพ 
ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ

โรงเรียน รวม 2 p-value 
น้อย ปานกลาง มาก 

รับจ้าง 50 33 18 101 12.880 .01** 
 (14.5%) (9.6%) (5.2%) (29.4%)   
ประกอบธุรกิจ 71 112 60 243   

 (20.6%) (32.6%) (17.4%) (70.6%)   
 121 145 78 344   
 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   

**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนกําลงัศกึษาอยู่กบัระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง

ในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
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ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียนกับระดับการมีส่วนร่วม 

  ของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

อภปิรายผล
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม

ของโรงเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 คือ อาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนก�าลงัศกึษาอยู ่และ

ชอ่งทางการรับรู้ขา่วสารจากโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ือง

มาจากช่วงเวลาท่ีโรงเรียนจดักิจกรรมเป็นวนัธรรมดาซึง่ตรงกบัช่วงเวลาท�างานของผู้ปกครอง โดยท่ี 

ผู้ปกครองจ�านวน 1 ใน 3 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนกังานบริษัทหรือราชการหรือรับจ้างทัว่ไป  

และผู้ปกครองสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนไมเ่กิน 20,000 บาท จงึต้องใช้เวลาไปกบัการประกอบอาชีพ

เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลีย้งดูสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีอย่างน้อย 4 คน ท�าให้ไม่สามารถ 

จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ�าได้อย่างต่อเน่ืองได้ นอกจากนีผู้้ ปกครองจ�านวน 

กว่าคร่ึงรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนไม่ต่อเน่ือง จึงอาจท�าให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกับผู้ ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังและทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

10 

 
(n=344) 

ช่องทางรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน รวม 2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 54 53 22 129 14.522 .006** 

 (15.7%) (15.4%) (6.4%) (37.5%)   
คําบอกเลา่ของนกัเรียน 42 71 48 161   

 (12.2%) (20.6%) (14.0%) (46.8%)   
เสียงตามสาย 25 21 8 54   

 (7.3%) (6.1% (2.3%) (15.7%)   
รวม 121 145 78 344   

 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบล
บางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่
ในระดบัปานกลาง และมีปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ อาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนกําลงัศกึษาอยู่ และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
จากโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
ช่วงเวลาท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นวนัธรรมดาซึ่งตรงกับช่วงเวลาทํางานของผู้ปกครอง โดยท่ีผู้ปกครอง
จํานวน 1 ใน 3 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนกังานบริษัทหรือราชการหรือรับจ้างทัว่ไป และผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จึงต้องใช้เวลาไปกบัการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ
ตอ่การเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัวซึง่มีอย่างน้อย 4 คน ทําให้ไม่สามารถจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นประจําได้อยา่งตอ่เน่ืองได้ นอกจากนีผู้้ปกครองจํานวนกว่าคร่ึงรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนไม่ตอ่เน่ือง 
จึงอาจทําให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังและ
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในระดับปานกลาง จึงทําให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบับญุณภทัร์  เดือนกลาง (2552) ท่ีศกึษาเร่ือง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ พบว่าใน

10 

 
(n=344) 

ช่องทางรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน รวม 2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 54 53 22 129 14.522 .006** 

 (15.7%) (15.4%) (6.4%) (37.5%)   
คําบอกเลา่ของนกัเรียน 42 71 48 161   

 (12.2%) (20.6%) (14.0%) (46.8%)   
เสียงตามสาย 25 21 8 54   

 (7.3%) (6.1% (2.3%) (15.7%)   
รวม 121 145 78 344   

 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบล
บางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่
ในระดบัปานกลาง และมีปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ อาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนกําลงัศกึษาอยู่ และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
จากโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
ช่วงเวลาท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นวนัธรรมดาซึ่งตรงกับช่วงเวลาทํางานของผู้ปกครอง โดยท่ีผู้ปกครอง
จํานวน 1 ใน 3 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนกังานบริษัทหรือราชการหรือรับจ้างทัว่ไป และผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จึงต้องใช้เวลาไปกบัการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ
ตอ่การเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัวซึง่มีอย่างน้อย 4 คน ทําให้ไม่สามารถจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นประจําได้อยา่งตอ่เน่ืองได้ นอกจากนีผู้้ปกครองจํานวนกว่าคร่ึงรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนไม่ตอ่เน่ือง 
จึงอาจทําให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังและ
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในระดับปานกลาง จึงทําให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบับญุณภทัร์  เดือนกลาง (2552) ท่ีศกึษาเร่ือง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ พบว่าใน
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ของโรงเรียนในระดบัปานกลาง จงึท�าให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในระดบัปานกลาง 

สอดคล้องกบับุญณภทัร์ เดือนกลาง (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดั 

การศกึษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อ�าเภอเมือง จงัหวดัชยัภมิู พบวา่ในภาพรวม ผู้ปกครองมีสว่นร่วม 

ในการจัดการศึกษาระดับปานกลาง และสอดคล้องกับสิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554) ท่ีศึกษา 

การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและ 

เขตบางกอกใหญ่ พบวา่ ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 อาชีพสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน โดยพบว่าผู้ปกครอง 

ท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากกว่าผู้ ปกครองท่ีประกอบอาชีพ

รับจ้าง ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชมุชนประกอบธุรกิจประเภทส่วนตวัในลกัษณะค้าขาย 

เกษตรกรรม ค่อนข้างมีความเป็นอิสระและมีความยืดหยุ่นในการท�างานไม่ผูกกับระเบียบ 

ดังเช่นกลุ่มท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น พนักงานบริษัทเอกชน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ท�าให้ 

สามารถจัดเวลาจากการท�างานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนได้มากกว่ากลุ่มท่ี 

ประกอบอาชีพรับจ้าง ดงันัน้ อาชีพจึงมีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน สอดคล้องกับปารณทัตต์ แสนวิเศษ (2555) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนประถมศึกษา: การสร้างทฤษฎีจากฐานราก โดยพบว่า 

ผู้ปกครองบางส่วนต้องท�างานเพ่ือหาเลีย้งชีพหรือเป็นข้าราชการและท�างานประจ�าท�าให้ประสบ

ปัญหาในการมีสว่นร่วม และสอดคล้องกบัสมชาย รองเหลือ (2558) ท่ีพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ต�่า 

ซึง่สว่นใหญ่มีอาชีพเป็นผู้ รับจ้างทัว่ไป ค้าขายและท�าการเกษตร จะมีเวลาในการเข้ามามีสว่นร่วมจ�ากดั

 ระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลังศึกษาอยู่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน โดยพบว่าผู้ปกครองมากว่าคร่ึงท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นผู้ปกครอง 

ของนกัเรียนท่ีก�าลงัศกึษาอยูใ่นชว่งชัน้ท่ี 1 และ 2 รองลงมาก�าลงัศกึษาในชว่งชัน้ท่ี 3 และระดบัอนบุาล

มีสดัส่วนจ�านวนท่ีใกล้เคียงกนั ส่วนช่วงชัน้ท่ี 4 มีจ�านวนน้อยท่ีสดุ ทัง้นีเ้น่ืองจากโรงเรียนในต�าบล 

บางหลวง 5 ใน 7 โรง เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัชัน้อนบุาลถึงประถมศึกษา (ป.6) ส่วนอีก 

2 โรง เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัอนบุาลจนถงึมธัยมศกึษา (ม.6) ผู้ปกครองสว่นใหญ่ท่ีมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียนจงึเป็นผู้ปกครองของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา (ชว่งชัน้ท่ี 1 และ 2) ประกอบ

กบันกัเรียนระดบัอนบุาลและประถมศกึษาเป็นเด็กเล็กซึง่ผู้ปกครองให้การเอาใจใส่และดแูลใกล้ชิด 

มากกว่านักเรียนระดับชัน้มัธยม เน่ืองจากนักเรียนเด็กเล็กยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีเท่ากับ 

นักเรียนท่ีโตกว่าท่ีสามารถดูแลตนเองได้ จึงท�าให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

ตามระดับชัน้ท่ีบุตรหลานของตนเองก�าลงัศึกษาอยู่ ดังนัน้ ระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลงัศึกษาอยู่จึง

มีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้องกับปารณทตัต์  

แสนวิเศษ (2555) ท่ีพบว่า การไม่มีบุตรหลานท่ีก�าลงัเรียนอยู่ ท�าให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่ค่อยมี 
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ส่วนร่วมกับทางโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนในต�าบลบางหลวงทุกคนมีบุตรหลานท่ีก�าลงัเรียน 

อยูพื่น้ท่ีดงักลา่ว จงึท�าให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตามบตุรหลานท่ีศกึษาอยู่

 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียนสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน โดยพบว่าผู้ ปกครองท่ีได้รับรู้ข่าวสารของโรงเรียนด้วยการบอกเล่าของนักเรียน  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเ รียนมากกว่าผู้ ปกครองท่ีได้ รับ รู้ข่าวสารของโรงเ รียนจาก 

การประชาสมัพนัธ์และเสียงตามสาย เน่ืองจากการท่ีนกัเรียนบอกเล่าเร่ืองราวข่าวสารเก่ียวกบัทาง 

โรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับฟังเป็นการรับข่าวสารโดยการสื่อสารของทางผู้ปกครองท่ีมีความใส่ใจ 

และใกล้ชิดนักเรียน ท�าให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึน้ หรือการขอ 

ความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งการประชาสมัพันธ์ของทางโรงเรียน เช่น บอร์ด  

ป้ายประชาสมัพนัธ์ หรือแม้กระทัง่เสยีงตามสาย อาจท�าให้ผู้ปกครองไมไ่ด้รับขา่วสารของทางโรงเรียน

อยา่งทัว่ถงึเทา่กบัค�าบอกเลา่ของนกัเรียน ดงันัน้ ชอ่งทางการรับรู้ขา่วสารจากโรงเรียนจงึมีความสมัพนัธ์

กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้องกบัปารณทตัต์ แสนวิเศษ (2555) 

ท่ีพบวา่ผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้สือ่สารถงึผู้ปกครองท่ีดี และผู้ปกครองมีบทบาทให้ความร่วมมือโรงเรียน

ในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนีก้ารติดต่อสื่อสารไม่ดี ท�าให้ชุมชนไม่สนใจในการด�าเนินงานของ 

ทางโรงเรียน จงึสง่ผลกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอจากผลการวจิยั

     1.1 สถานศึกษาควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครองมีความรู้เก่ียวกบับทบาทการมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะบทบาทท่ีผู้ปกครองยังไม่ทราบว่าเป็นบทบาทหน้าท่ี 

ของตน โดยเป็นการประสมัพนัธ์ท่ีสามารถให้ผู้ปกครองสามารถมองเหน็ถงึประโยชน์ของการมีสว่นร่วม

ระหวา่งโรงเรียน ครอบครัว และชมุชน

      1.2  เน่ืองจากกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม 

ท่ีเน้นความรู้ความสามารถของเด็กอาจท�าให้บรรยากาศในการจดักิจกรรมดนู่าเบ่ือ ดงันัน้โรงเรียน 

ควรพฒันาการจดักิจกรรมในโรงเรียนท่ี ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีทัง้สาระและความบนัเทิง 

ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือจงูใจและดงึดดูให้การจดักิจกรรมตา่ง ๆ สามารถเข้าถงึผู้ปกครองได้อยา่งแท้จริง

      1.3 ควรมีการพดูคยุสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และข้อแนะน�าระหวา่งผู้ปกครอง 

กับครู โดยรงเรียนควรมีสารสัมพันธ์ผู้ ปกครอง หรือจดหมายข่าว ทุกสัปดาห์ เพ่ือเป็นสื่อใน 

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และข้อแนะน�าระหวา่งผู้ปกครองกบัครู  และยงัสามารถแจ้งกิจกรรมตา่ง ๆ   

ท่ีโรงเรียนจดัขึน้ให้ผู้ปกครองทราบ
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      1.4  การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนควรจะค�านึงถึงช่วงระยะเวลาท่ีผู้ปกครองของ

นกัเรียนต้องใช้ในการประกอบอาชีพด้วย โดยเฉพาะในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีมีความส�าคญั เช่น 

การประชุมผู้ปกครอง การมอบตวั การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ เป็นต้นอาจจะเลือกเวลาเป็น 

ชว่งของวนัหยดุเพ่ือท่ีผู้ปกครองจะได้สามารถมีเวลามาเข้าร่วมได้อยา่งเตม็ท่ี 

  1.5  โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ปกครองด้วย  

อย่างเช่น กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมศักยภาพให้กับนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดรู้สึกว่านักเรียนของตน 

จะสามารถมีความรู้ความสามารถท่ีเพ่ิมมากขึน้และจะสง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่และความกระตือรือร้น

ท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมกบักิจกรรมของโรงเรียนมากย่ิงขึน้

 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป

      2.1 ควรวิจัยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในกิจกรรมของ 

โรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพห ุ 

(multiple regression analysis) ท่ีจะน�าไปสูก่ารท�านายคา่ของตวัแปรการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 

ในกิจกรรมของโรงเรียนจากปัจจยัตา่ง ๆ 

      2.2 ควรวิจัยศึกษาปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของ

โรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือน�าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง 

ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมมากขึน้

      2.3 ควรวิจยัศกึษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองท่ีหลากหลาย

โดยสามารถท�าให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนได้มากขึน้และตอ่เน่ือง

สรุป

 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่ อาชีพ ช่องทางการได้รับข้อมลูข่าวสารจากทางโรงเรียน 

และระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลังศึกษาอยู่ดังนัน้สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ปกครอง 

มีความรู้เก่ียวกับบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะบทบาทท่ีผู้ ปกครอง 

ยงัไม่ทราบว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของตน โดยเป็นการประสมัพนัธ์ท่ีสามารถให้ผู้ปกครองสามารถ 

มองเหน็ถงึประโยชน์ของการมีสว่นร่วมระหวา่งโรงเรียน ครอบครัว และชมุชนอีกทัง้การจดักิจกรรมตา่ง ๆ  

ของโรงเรียนควรจะค�านึงถึงช่วงระยะเวลาท่ีผู้ปกครองของนกัเรียนต้องใช้ในการประกอบอาชีพด้วย 

นอกจากนีโ้รงเรียนควรมีการจดักิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองด้วย อย่างเช่น 

กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพให้กับนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดรู้สึกว่านักเรียนของตนจะสามารถ 
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มีความรู้ความสามารถท่ีเพ่ิมมากขึน้ และจะส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่และความกระตือรือร้นท่ีจะ 

เข้ามามีสว่นร่วมกบักิจกรรมของโรงเรียนมากย่ิงขึน้
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