
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะการศึกษาน้ันเปนสิ่งที่

ชวยสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาได การจัดการ

ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดย

กระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย 

ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภูมิใจในความเปนไทย การจัดการศึกษาตองยึด

หลักวาผูเรียนมีความสําคัญทีสุ่ด ผูเรียนทุกคน สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังน้ันกระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษา 

ตองเนนทั้งความรู คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู นอกจากน้ัน ในการจัดกระบวนการเรียนรู        

ยังตองสงเสริมใหผูสอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึง

ของกระบวนการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภท

ตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและ

ชุมชน รวมทั้งสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

การจัดการศึกษาใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะ

ผูปกครอง ตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมมาใช หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) มุงใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา (มาตรา 8) และยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ในการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการ 

จัดการศึกษา (มาตรา 9) ซึ่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิไดรับประโยชน

ตามควรแกกรณี (มาตรา 14) การจัดการเรียนรูน้ันเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลา มีการประสานความรวมมือ

กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (มาตรา 24) 

ใหชุมชนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา (มาตรา 40) และมีหนาที่พิจารณา

เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (มาตรา 34) บุคคล
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ในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยเปนวิทยากรของหนวยงานทางการศึกษา (มาตรา 57)   

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ

ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา (มาตรา 58) โดยใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน (มาตรา 29) 

เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูล ขาวสาร รูจักเลือกสรรภูมิปญญา

ทองถ่ินและวิทยากรตาง ๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งหา

วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณมาพัฒนาระหวางชุมชน ทั้งน้ีเพราะเมื่อผูปกครอง     

มีสวนรวมในการจัดการศึกษายอมจะชวยขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความ

ตองการของผูปกครองและชุมชน ชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหน

สถานศึกษา ซึ่งสงผลใหผูปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และใหความรวมกับ

สถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจ 

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม      

ในการจัดการศึกษา มุงปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีความคลองตัว

ในการบริหารงานการศึกษาใหมากย่ิงข้ึน เปนที่ยอมรับของผูรับบริการ สรางความเขมแข็งใหกับ

สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหมีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ 

และมีความเขมแข็งรองรับการกระจายอํานาจ รวมทั้งปรับปรงุระบบการสนับสนุนการระดมทรพัยากร

จากทุกภาคสวนในการพัฒนาการศึกษาและการสรางภาคีเครือขายทางการบริหารจัดการศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 26) สําหรับสถานศึกษาจะเปนแกนนําใหกับชุมชนในการวิจัยทองถ่ิน 

เพื่อนําทุนทางสังคม ทุนทางปญญา ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีในทองถ่ิน มาตอ

ยอดเสริมกับการวิจัยที่มีอยูในทองถ่ิน การวิจัยเพื่อแกปญหาและสรางภูมิคุมกนัในทองถ่ิน สถานศึกษา

รวมกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา และเพิ่มทุนทางสังคมใหสอดคลองกับโอกาส ศักยภาพและ

ความพรอมของแตละพื้นที่ โดยการสรางความสัมพันธ สงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทํา ในพื้นที่

โดยรวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพ นอกจากน้ีโรงเรียนควรสรางองคความรูสูชุมชนโดยทําการวิจัย

รวมกับชุมชน รวมทั้งเปนแหลงขอมูลของชุมชน และที่ปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจน สรางกระบวนการ 

เรียนรูใหแกชุมชนและสนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพ ในการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

นอกจากน้ันควรสรางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําวิถีชีวิตในแตละทองถ่ินเปนสื่อในการเรียนรู

และพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินตอไป (สุรศักด์ิ หลาบมาลา, 2549 : 5 - 9)  

การบริหารโรงเรยีนจะสัมฤทธ์ิผลน้ัน ตองมาจากพื้นฐานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน

ในทุก ๆ ดาน ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาโรงเรียนและการสนับสนุนงบประมาณ เพราะวา

ในชุมชนมีทรัพยากรตาง ๆ  มากมายสามารถนํามาใชในการบริหารโรงเรียน เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ทุน 
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วัฒนธรรม บุคลากร ทั้งน้ี การที่โรงเรียนสามารถใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารน้ัน 

โรงเรียนตองสามารถจัดกิจกรรมตอบสนองตอความตองการของชุมชนได (จรุง อานนท, 2555 : 3) 

การมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา นับเปนกระบวนการที่สําคัญ ที่จะชวย

พัฒนาการศึกษาใหตอบสนองความตองการของทองถ่ิน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก หากชุมชน    

มีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผูปกครองที่มีความรูและมีเวลาวางมา

เปนครูพอครูแมใหความรูดานวิชาการ ดานภูมิปญญากับบุตรหลาน ยอมเกิดผลดีทั้งตอโรงเรียนที่ได

บุคลากรเพิ่ม สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจที่ไดสอนบุตรหลานในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่จะมีความ

เคารพและนับถือในตัวผูปกครองเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุนชม (ธนสาร 

บัลลังกปทมา, 2551 : 30) การที่ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของแตละทองถ่ินของตนเอง 

โดยการมีสวนรวมน้ัน เกิดข้ึนระหวางสองฝายคือทั้งชุมชนและโรงเรียนเปนการเอื้อเฟอกันและกัน 

ชุมชนตองรวมสรางความเขมแข็งใหกับบาน วัด โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพิ่มทุน 

ทางสังคม สนับสนุนการจัดการองคความรู การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน รวมคิด รวมทําใหพื้นที่

เจริญย่ิงข้ึน โดยรวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อเปนทุนทางมนุษย สวนบทบาทของโรงเรียน  

ก็ตองเปนแหลงความรู สรางองคความรูสูชุมชน รวมวิจัยกับชุมชน เปนที่ปรึกษาหารือทางวิชาการ

สรางกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพในการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา 

ทองถ่ินตนเอง สรางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําวิถีชีวิตในแตละทองถ่ินมาเปนสื่อการเรียนรู

หากทุกสวนใหความสําคัญซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความตระหนักรวมกันก็จะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา

ประเทศที่สมบูรณและย่ังยืนตลอดไป (ทัศนา แสวงศักด์ิ, 2548 : 49)  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ เปนโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย เปนโรงเรียนรับโอนจากสํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดการศึกษา

ในระดับปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปที ่6 (โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง), 2556 : 1) ระบบการจัด

การศึกษามีนโยบายใหผูปกครอง ชุมชน องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวม แตในทางปฏิบัติผูปกครอง

สวนใหญมีอาชีพทําการประมง เลยไมคอยมีเวลาในการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (โรงเรียน

เทศบาล 1 (บานไรหลวง), 2556 : 14) จากการพูดคุยผูปกครองสวนใหญเขาใจวาการจัดการศึกษา

เปนหนาที่ของครูผูสอนและโรงเรียน 

จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความตองการสวนรวม           

ในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ เพื่อใชวางแผนพัฒนา 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองมีความเช่ือมั่น ไววางใจ มีความ

ศรัทธา มีเจตคติที่ดีและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง การสรางคุณภาพผูเรียน และ

เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐให

ขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังตอไปน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัด

เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

การวิจัยครัง้น้ีมีความสําคัญดังน้ี 

 1.  ทราบถึงระดับความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ทราบถึงความแตกตางในความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง 

 3.  ผลการวิจัยที่ไดน้ีจะเปนประโยชนตอโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ และ

เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งจะเปนขอมูลสําหรับผูอํานวยการโรงเรียนสามารถ

นําไปใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อ

กระตุนใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดศึกษา และเปนแนวทางสําหรับผูบริหารเทศบาลตําบล

กาญจนดิษฐ ใชในการวางแผนในการจัดการศึกษาโดยใหผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามจุดมุงหมาย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

ในการวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ในการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ ดานการวางแผน 

ดานการตัดสินใจ ดานการประสานงาน และดานการติดตามประเมินผล 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครั้งน้ี คือ ผูปกครองนักเรยีนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557 ถือวานักเรียน 1 คน มีผูปกครองคนเดียว รวมเปนประชากร

ทั้งหมด 414 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล  

กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557 แบงเปน 2 กลุม กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  

ดวยวิธีการของ Cohen โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป G*Power (Cohen อางถึงใน วรรณะ บรรจง, 2557 

: 220) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน โดยระดับช้ันเรียน คือ ระดับอนุบาล จํานวน 117 คน ระดับ

ประถมศึกษา 138 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา  

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพสวนบุคคล 

 1.  อายุ แบงเปน 3 กลุม คือ 

  1.1  ตํ่ากวา 30 ป 

  1.2  30 - 39 ป 

  1.3  ต้ังแต 40 ปข้ึนไป 

 2.  ระดับการศึกษา แบงเปน 2 กลุม คือ 

  2.1  ตํ่ากวาปริญญาตร ี

  2.2  ต้ังแตปรญิญาตรีข้ึนไป 

 3. อาชีพ แบงเปน 3 กลุม คือ 

  3.1  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

  3.2  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

  3.3  เกษตรกร/รบัจาง 

 4.  ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง แบงเปน 2 กลุม คือ 

  4.1  ระดับอนุบาล 

  4.2  ระดับประถมศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสงักัด

เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 4 ดาน คือ 

 1.  ดานการวางแผน  

 2.  ดานการตัดสินใจ 

 3.  ดานการประสานงาน 

 4.  ดานการติดตามประเมินผล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ           

ทั้งในและตางประเทศ โดยมุงศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของผูปกครองโรงเรยีน 

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดกําหนดตัวแปรตามโดยการสังเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ พรมณี แสงโยธา (2553) พะนากร มีภูคํา (2553) สําราญ ชุมวรฐายี 

(2553) สิรินทิพย สิทธิศักด์ิ (2554) ชัยภัทร ปนมณี (2555) นฤมล ทรัพยสมบูรณ (2555) พิธีพร 

ภักดีพิทักษกุล (2555) ลลิตา ปวะบุตร (2555) อธิพงษ ดาวเวียงกัน (2555) และ ศิริทิพย ชมพู (2556) 

ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบตอไปน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

สถานภาพของผูปกครอง 

1. อายุ แบงเปน 3 กลุม คือ 

1.1 ตํ่ากวา 30 ป 

1.2 30 – 39 ป 

1.3 ต้ังแต 40 ปข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ตํ่ากวาปริญญาตร ี

2.2 ต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป 

3. อาชีพ 

3.1 รับราชการ /พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

3.2 ธุรกิจสวนตัว /คาขาย 

3.3 เกษตรกร /รับจาง 

4. ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง แบงเปน 2 กลุม คือ 

4.1 ระดับอนุบาล 

4.2 ระดับประถมศึกษา 

ความตองการมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา 4 ดาน 

1. ดานการวางแผน  

2. ดานการตัดสินใจ 

3. ดานการประสานงาน 

4. ดานการติดตามประเมินผล 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

ผูปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับช้ันของนักเรียนในปกครองตางกัน            

มีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัด             

สุราษฎรธานี ไมแตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ในการวิจัยครัง้น้ีเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะ ไวดังน้ี 

 1.  การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเขามารวมดําเนินกิจกรรม โดยเริ่ม

ต้ังแตรวมวางแผนเพื่อกําหนดปญหา วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางในการทํางาน ปรับปรุงแกไข

ปญหา และรวมประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพื่อขับเคลื่อนใหกิจกรรมน้ันดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมประสานงาน 

และรวมติดตามประเมินผล 

 2.  ผูปกครอง หมายถึง พอแมหรือผูอุปการะที่ทาํหนาทีเ่ลีย้งดูอบรมสัง่สอนแกนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูปกครองนักเรียน 1 คน ตอ

นักเรียน 1 คน 

 3.  การจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนรู หรือการอํานวยความสะดวก สงเสริม

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ทั้งที่โรงเรียน บาน และ/หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ  

 4.  ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง หมายถึง กระบวนการ      

ที่ผูปกครองมีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวมในการสงเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ         

ดานการประสานงาน และดานการติดตามประเมินผล เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  4.1 ความตองการมีสวนรวมในดานการวางแผน หมายถึง กระบวนการที่ผูปกครอง

มีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน สงเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง

หลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 

เงินทุนสนับสนุน สถานที่ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษา

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  

  4.2 ความตองการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ผูปกครอง

มีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง



 8

หลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 

เงินทุนสนับสนุน สถานที่ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษา

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

  4.3 ความตองการมสีวนรวมในดานการประสานงาน หมายถึง กระบวนการที่ผูปกครอง

มีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวมในการประสานงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องหลักสูตร

สถานศึกษา ครูผูสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน เงินทุน

สนับสนุน สถานที่ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

  4.4 ความตองการมีสวนรวมในดานการติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการ         

ที่ผูปกครองมีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวมในติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน      

ในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียน            

การสอน เงินทุนสนับสนุน สถานที่ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัด

การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 5.  สถานภาพของผูปกครอง หมายถึง ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองหรอืผูรับผิดชอบ

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยมีเด็กในความรับผิดชอบกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลและระดับ

ประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 

  5.1 อายุ หมายถึง อายุของผูปกครองนักเรียน แบงเปน 3 กลุม คือ ตํ่ากวา 30 ป 

30 - 39 ป และต้ังแต 40 ปข้ึนไป 

  5.2 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุดของผูปกครองนักเรียน 

แบงเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาปริญญาตรี และต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป 

  5.3 อาชีพ หมายถึง งานที่ผูปกครองนักเรียนทําเปนงานหลักเพื่อหารายไดใหกับ

ครอบครัว แบงเปน 3 กลุม คือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย และเกษตรกร/

รับจาง  

  5.4 ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง หมายถึง ระดับช้ันเรียนที่นักเรียนในปกครอง

กําลังศึกษาอยู แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 

 6.  โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ หมายถึง โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล 

กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) สังกัดกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีนักเรียน จํานวน 414 คน ครู 21 คน จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแตช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 


