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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู ภาวะผู้น�า การใช้ประโยชน์เครือข่ายผู้ปกครองและความสัมพันธ์
กับการจัดการเครือข่ายผูป้ กครอง และ 3) เพือ่ ศึกษาปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาแนวทางการการจัดการ
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร การวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ 1) การวิจยั เชิงปริมาณ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถาม โดยมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .96 ประชากร คือ
สมาชิกเครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จ�านวน 2,545 คน
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 346 คนการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบแบบเพียร์สัน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญจ�านวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หาและตรวจสอบความสอดคล้องของ
เนื้อหาโดยวิธีการแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง ของสมาชิกเครือข่าย
ผูป้ กครอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์กบั การจัดการเครือข่ายผูป้ กครอง
ทุกด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 3. ปัญหาอุปสรรคการจัดการเครือ
ข่ายผู้ปกครอง คือ การจัดการประชุมสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง การจัดท�าผลการสรุปผลการด�าเนินงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง การประสานหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณ การร่วมเป็น
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วิทยากรของผู้ปกครอง การชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการท�ำงาน การรวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองเสนอต่อผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์ชี้แจงผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายและโรงเรียนให้แก่
ผู้ปกครองได้รับทราบ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูของเครือข่าย แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเครือข่าย คือ ผู้ปกครองเครือข่ายและครูควรมีการท�ำงานร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ การปรับทัศนคติ
ความเข้าใจผู้ปกครองกับครู การจัดประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องตามระเบียบข้อบังคับของเครือข่าย
ผู้ปกครองอย่างน้อยควรมากกว่า 2 ครั้ง และการแจ้งปัญหาให้ผู้ปกครองเครือข่ายทราบโดยตรงดีกว่าแจ้ง
ผ่านทางนักเรียน
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาเครือข่าย การจัดการเครือ เครือข่ายผู้ปกครอง
ABSTRACT
This research aimed to 1) investigate the parent network management of
Satreesetthabuthbumpen School, Min Buri District, Bangkok Metropolis, 2) study relationship factors
between parents and teachers, leadership and utilization of parents network and parent network
management, and 3) explore the problems and obstacles and suggest guidelines on parents network
management development Satreesetthabuthbumpen School. The study was both quantitative and
qualitative. The population was 2,545 members of parents network of Satreesetthabuthbumpen
School. The sample size of 346 members was calculated by Taro Yamane’s method. The
questionnaire with the reliability of 0.96 was used as an instrument to collect quantitative data and
the in-depth interview with 8 respondents was a tool to collect qualitative data. The descriptive
statistics including frequency, percentage, mean standard deviation and Pearson's statistical
technique were applied to analyze the quantitative data and the content analysis with the qualitative
data in order to facilitate the validation of data and the triangulation method. It was found that: 1)
The overall parents network management of Satreesetthabuthbumpen School was at a high level
and ranking at the top three was simple operational process, mutual learning, and cooperation and
information respectively. 2) All factors had significant relationship with the network management of
Satreesetthabuthbumpen School at a statistically significant Level .01 and three factors including
the simple operational process, the cooperation, the mutual learning and information had positive
relationship with the network management. 3) The problems and obstacles of parents network
management were holding the meeting for the parent network members, making the summary
report of parent network operation, seeking the financial source and raising fund for academic
support, engaging as speakers by parents network members, describing problems and obstacles in
operation, seeking opinions from the parents network members and sharing with the administrators,
publicizing the cooperation between the network and the school, and the relationship between the
parents and the teachers. The guidelines proposed to develop the network management were that
the parent network and the teachers should regularly work together, positive attitude should be
fostered, continuous meeting should be held more than 2 times and the students’ problems should
be directly notified to parents.
Keywords: network development, network management, parent network management
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เครือข่ายผู้ปกครอง คือ การรวมตัวกัน
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน
เพือ่ ร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรม
ด้ า นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละพฤติ ก รรมของ
นักเรียน จุดเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ส�ำคัญที่สุดคือบ้าน
หรือครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยในสังคมท�ำให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นแหล่งที่ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมแบบแผน
การด�ำเนินชีวิต ดังนั้นผู้ปกครองจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้ ทั้ ง ที่ บ ้ า น โรงเรี ย น
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การรวมตัวของผู้ปกครอง
เป็นเครือข่ายเพื่อร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ประสบผลส�ำเร็จ
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง คือ เพื่อการ
ด�ำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาน
ศึกษากับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละพฤติกรรม
ของนักเรียน และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู
และนักเรียนในสถานศึกษา
โรงเรี ย นสตรี เ ศรษฐบุ ต รบ� ำ เพ็ ญ เป็ น
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา กรุงเทพมหานครเขต 2 เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมดีเด่นขนาดใหญ่
ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รางวัล
โรงเรียนดีเด่นพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รางวั ล ห้ อ งสมุ ด ดี เ ด่ น ขนาดใหญ่ ข องกรมสามั ญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลโรงเรียน
ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น โรงเรียน

สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญได้พฒ
ั นาอาคาร สถานทีแ่ ละ
จัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด เป็นโรงเรียนที่
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันตามโครงการ
1 อ�ำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากชุมชน ผูป้ กครอง นิยมส่งบุตรหลานเข้า
มาเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทางโรงเรียน
ได้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
โรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษา คือ การที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนโดยการสนับสนุนด้านความคิดเห็นตัดสินใจ
สละแรงงานและเวลาให้โรงเรียนในการวางแผนการ
ก�ำหนดนโยบาย การติดต่อสือ่ สารระหว่างบ้านและ
โรงเรียนการแก้ปัญหาพัฒนาสนับสนุนด้านการเงิน
และการประเมินผลการท�ำงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ
2) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการซึ่งหลักการ
ส�ำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก็
คือการให้ทกุ ส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมพัฒนาผูเ้ รียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด (Office of the National
Education Commission, 2001)

ปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่
อยู่ที่ขนาดของโรงเรียนมี จ�ำนวนครูอาจารย์ไม่
พอเพียงกับจ�ำนวนนักเรียน ซึ่งระดับการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจะมีจ�ำนวนนักเรียน
ต่อห้อง 30 คน แต่ในขณะที่ปัจจุบันโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีเด็กนักเรียนต่อห้องมากถึงห้องละ 50 คน
จึงท�ำให้ไม่มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากพอ
ที่จะบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง เด็กจะดีและเก่ง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนเพียงอย่างเดียว หากแต่การ
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เอาใจใส่และพร้อมให้การสนับสนุนการเรียนรู้แก่
เด็ก ๆ อย่างเหมาะสมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็
เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ บทบาทของพ่อแม่ในการท�ำงาน
ประสานกับทางโรงเรียน และดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
ถือเป็นเรื่องส�ำคัญไม่แพ้กัน การจัดตั้งเครือข่าย
ผูป้ กครอง เพือ่ ระดมความคิดและดึงกลุม่ ผูป้ กครอง
เข้ามาช่วยดูแลพัฒนาการศึกษาของเด็ก ๆ อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีการประสานความร่วมมือจากเครือข่าย
ผู้ปกครองและเครือข่ายต่าง ๆ ในทุกระดับ จะช่วย
ให้การด�ำเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนประสบผลส�ำเร็จ
ด้วยความส�ำคัญของการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเครือข่าย
ผู้ปกครองดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนา
การจัดการเครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำ
ผลวิจัยไปพัฒนาการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การพั ฒ นาการ
จัดการเครือข่ายผู้ปกครองมีความส�ำคัญ ในการ
พัฒนาจัดกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่ง
เป็นรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนงาน การ
สร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ จากความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและครูที่เป็นกลไกส�ำคัญของ
การเป็นพลังในการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการ
เครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงาน ท�ำให้เครือข่ายผู้ปกครองได้รับ
ประสบการณ์ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พื่ อศึ ก ษ า ก า ร จั ดก า ร เ ครื อข ่ า ย
ผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู ้ ป กครองและครู ภาวะผู ้ น� ำ  การใช้ ป ระโยชน์
เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครอง และความสั ม พั น ธ์ กั บ การ
จัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคของการ
จัดการเครือข่ายผู้ปกครองและการพัฒนาแนวทาง
การจัดการเครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
สมาชิกเครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบ
ด้วย ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
เครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งมีตัวแปรย่อย 3 ตัวแปรคือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู ด้าน
ภาวะผู้น�ำ และด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย ส่วน
ตัวแปรตาม คือ การจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่ง
มีตวั แปรย่อย 4 ตัวแปรคือ ด้านกระบวนการปฏิบตั ิ
งานทีช่ ดั เจน ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกัน ด้านการร่วมมือ
และด้านข้อมูลข่าวสาร
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

การจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง

1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู
2. ด้านภาวะผู้น�ำ
3. ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย

1. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
3. ด้านการร่วมมือ
4. ด้านข้อมูลข่าวสาร

ปัญหาอุปสรรค
การจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนา
การจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาการจั ด การ
เครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยแบบผสม
ผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
แหล่ ง ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย
โรงเรี ย นสตรี เ ศรษฐบุ ต รบ� ำ เพ็ ญ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ สมาชิกเครือข่าย
ผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 2,545 คน

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การค�ำนวณ
ตามสู ต รค� ำ นวณขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของทาโร่
ยามาเน่  (Yamane, 1973, as cited in Wanpetch,
2010) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 346 คน
1.2 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็น  สร้าง
ขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องมาจัดท�ำเป็นแบบสอบถาม ซึง่ ถามในเรือ่ ง
การพัฒนาการจัดการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
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แบบสอบถามเมื่ อ น� ำ ไปหาค่ า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) แล้ ว ผู ้ วิ จั ย ยั ง ได้
น� ำ ไปทดลองใช้ โดยน� ำ ไปทดสอบกั บ โรงเรี ย น
เศรษฐบุ ต รที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ ่ ม ประชากรจริ ง จ� ำ นวน
30 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ
0.866 แล้วน�ำมาหาค่าความเที่ยงตรง โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach โดยค่าแอลฟา
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่ามีความเที่ยงใช้ได้
(Petcharote & Chamniprasart, 2004) ในการ
ทดสอบแบบสอบถามครัง้ นีไ้ ด้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา
อยู่ที่ 0.97
1.4 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสถิ ติ ที่
ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแบบ Pearson’s
Correlation Coefficient ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ กับการจัดการ
เครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทุกด้านมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัย
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกับการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ได้แก่ นายกสภา
ผูป้ กครองและครูแห่งประเทศไทย อดีตผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง
อดีตรองประธานเครือข่ายผูป้ กครองระดับโรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

ปลายเปิด
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง

2.2.2. การวิเคราะห์จากเอกสาร
ต�ำรา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยมีแนวค�ำถามหลักได้แก่ ปัญหา
อุปสรรคการจัดการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ และแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร
บ�ำเพ็ญ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย
ใช้ วิ ธี สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก แบบตั ว ต่ อ ตั ว โดย
ก�ำหนดค�ำถามออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิจัย
2.3.2 ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การตรวจสอบ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือ
ไม่ด้วยวิธีการตรวจสอบคือ การสอบแหล่งข้อมูล
แหล่ ง ที่ ม าที่ จ ะพิ จ ารณาในการตรวจสอบได้ แ ก่
แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล และใช้
วิธกี ารตรวจสอบสามเส้า ด้านวิธกี ารรวบรวมข้อมูล
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกัน
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เป็ น การ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการจั ด เตรี ย ม
ข้อมูลเพื่อให้สามารถน�ำไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เช่น
การจ�ำแนกหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นระบบ การ
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กรุงเทพมหานครผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง 227 คนคิดเป็นร้อยละ 65.60 เพศชาย
119 คนคิดเป็นร้อยละ 34.40 สอบถามถึงการศึกษา
จบระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.จ�ำนวน 140 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.46 รองลงมา มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14
และระดับการศึกษาน้อยที่สุดระดับสูงกว่าปริญญา
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ตรี จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05 สอบถาม
สรุปผลการวิจัย
ถึงส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างจ�ำนวน 106 คน คิดเป็น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ร้อยละ 30.65 รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย จ�ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.77 ส่วนใหญ่
พื้นฐานส่วนบุคคลของสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท
โรงเรี ย นสตรี เ ศรษฐบุ ต รบ� ำ เพ็ ญ เขตมี น บุ รี จ�ำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50  

ตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ข้อมูลรอง โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ด้วยการตีความตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรี
เศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่าย
1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู
2. ด้านภาวะผู้น�ำ
3. ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย
รวม
จากตารางที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ข้อ มู ล
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ การจั ด การเครื อ ข่ า ย
ผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

3.62
3.66
3.54

S.D. อันดับ ประเมิน
.675 2
มาก
.714 1
มาก
.793 3
มาก

3.61

.667

X

-

มาก

สูงสุด ด้านภาวะผู้น�ำ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66)
รองลงมา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและ
ครูอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) และด้านการใช้
ประโยชน์เครือข่าย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง ของสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
การจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
1. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
3. ด้านความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย
4. ด้านข้อมูลข่าวสาร
รวม

S.D.

อันดับ ประเมิน

3.56
3.54
3.51
3.51

0.83
0.81
0.75
0.86

1
2
3
4

มาก
มาก
มาก
มาก

3.53

0.75

-

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง ของสมาชิกเครือข่าย
ผูป้ กครอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสูงสุดด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.56) รองลงมา ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) และด้านความร่วมมือ
ของสมาชิกเครือข่ายกับด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ กับการจัดการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
การจัดการเครือข่าย
กระบวนการ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ปฏิบัติงานที่
ความสัมพันธ์
ชัดเจน
r
Sig.

ความร่วมมือ
ของสมาชิก ข้อมูลข่าวสาร
เครือข่าย
Sig. r Sig.
r
Sig.

การเรียนรู้
ร่วมกัน
r

รวม
r

Sig.

ความสัมพันธ์
.700** .000** .712** .000** .706** .000** .686** .000** .753** .000**
ระหว่างผู้ปกครอง
และครู
ภาวะผู้น�ำ

.773** .000** .750** .000** .698** .000** .704** .000** .786** .000**

การใช้ ป ระโยชน์ .829** .000** .826** .000** .752** .000** .775** .000** .855** .000**
เครือข่าย

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

จากตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ กับการจัดการ
เครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทุกด้านประกอบด้วย
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู ด้าน
ภาวะผู้น�ำ  และด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในทิศทางเดียวกับการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
ได้แก่ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ด้าน
การเรียนรู้ร่วมกัน ด้านการร่วมมือและด้านข้อมูล
ข่าวสาร  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาแนวทาง
การจัดการเครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน
7 ด้าน ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญ ได้แก่ นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครอง
และครูแห่งประเทศไทย ชัยณรงค์ เทียนสีม่วง
อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
มนูญ พรชนะรักษ์ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุ ต รบ� ำ เพ็ ญ สุ จิ ต รา บุ ญ ศิ ริ สั ม พั น ธ์ ครู
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ บุญสม อัครธรรมกุล
ประพันธ์ จ�ำรัสเนตร ประสิทธิ์ วรสัมปุรณะ อดีตรอง
ประธานเครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร
บ�ำเพ็ญ และ โกมินทร์ เซ็นศิริ ผู้ปกครองโรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
ปั ญ หาอุ ป สรรคการจั ด การเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง
1. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เครือข่ายผู้ปกครองไม่มีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างเป็นรูปธรรมไม่มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์

ของการรวมตัวกัน มีการก�ำหนดระเบียบ กติกา
อย่างชัดเจนเครือข่ายผู้ปกครองไม่มีการก�ำหนด
ช่ อ งทางการแจ้ ง ข่ า วสารไปยั ง ผู ้ ป กครองอย่ า ง
ชัดเจน เครือข่ายผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2. ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน ด้านการจัดท�ำ
ผลการสรุปผลการด�ำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครอง
มี ก ารจั ด ท� ำ สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานเผยแพร่ ใ ห้
ผู้ปกครองได้รับทราบ แต่ทางโรงเรียนไม่ยินยอม
ให้จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
3. ด้ า นการร่ ว มมื อ ด้ า นการประสาน
หาแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ทางวิ ช าการและ
งบประมาณสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองร่ ว ม
ประสานหาแหล่งทุนเพือ่ สนับสนุนทางวิชาการและ
งบประมาณโดยครูและผู้ปกครอง
4. ด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
ชี้แจงผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายและโรงเรียน
ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
และครู ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองและครูของ
เครือข่ายซึ่งยังมีบทบาทและความสัมพันธ์กันน้อย
เกินไป เนือ่ งจากครูในโรงเรียนเห็นความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายน้อยไป เนือ่ งจากกิจกรรมของครูทมี่ ากเกิน
ไป เช่น การเรียนการสอนทีห่ นัก การดูแลงานทีค่ รูตอ้ ง
รับผิดชอบ การดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญ
ของครูที่ท�ำให้ไม่มีเวลาเหลือพอมาความสัมพันธ์
กับเครือข่ายผู้ปกครองส่งผลให้ท�ำให้ภาระโหลด
การท�ำงานของครูเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้การใส่ใจน้อยไป
6. ด้ า นภาวะผู ้ น� ำ ประธานเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองมีขีดจ�ำกัดการน�ำเสนอความคิดเห็นของ
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนขาดวิสัยทัศน์
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และทัศนคติที่ไม่เปิดกว้างและการไม่มีส่วนร่วมที่
แท้จริงเกิดขึน้ ในสถานศึกษา เครือข่ายผูป้ กครองกับ
ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีอัตตาซึ่งกันและกัน
7. ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย ด้านการ
ร่วมเป็นวิทยากรของผู้ปกครองสมาชิกเครือข่าย
ผู้ปกครองร่วมเป็นวิทยากรตามความถนัดเพื่อให้
ความรู้แก่นักเรียนโดยที่ผู้ปกครองต้องการเป็น
วิ ท ยากรพิ เ ศษสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารสอนแหล่ ง
ความรู ้ แ ละสถานประกอบการแต่ ท างโรงเรี ย น
ไม่เห็นด้วย เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ทาง
กฎหมายพืน้ ฐานเบือ้ งต้น อาทิ ความรูท้ เี่ กีย่ วกับการ
แจ้งเกิด การแจ้งย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เป็ น ต้ น ซึ่ ง วิ ท ยากรมี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ เพราะว่ า
วิทยากรคือผู้ที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาการจัดการเครือข่าย
ผู้ปกครอง
ผู้วิจัยเสนอการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน 7 ด้าน ตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้จาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ดังนี้
1. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ผู้บริหารโรงเรียนครูและเครือข่ายผู้ปกครองควร
ต้องมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกัน
มีการก�ำหนดระเบียบ กติกา อย่างชัดเจน ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและเครือข่ายผูป้ กครองต้องมีการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งแบบแผนเป็นรูปธรรม
ผู้บริหารโรงเรียนครูและเครือข่ายผู้ปกครองควร
มีการวางแผนจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
ก�ำหนดขึน้ มีการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในแผนงานทีไ่ ด้
เขี ย นไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง มี
การตรวจสอบผลการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
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ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง มีการ
ปรับปรุงแก้ไขส่วนทีม่ ปี ญ
ั หาหรือถ้าไม่มปี ญ
ั หาใด ๆ
ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผล
ส�ำเร็จ เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงานครั้งต่อไป
2. ด้ า นการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น เครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองมีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
ตามระเบียบข้อบังคับของเครือข่ายผู้ปกครองปีละ
2 ครั้ง ซึ่งถือว่าน้อยเกินไป อย่างน้อยควรมากกว่า
2 ครั้ง โดยโรงเรียนเป็นเจ้าภาพคอยอ�ำนวยความ
สะดวกในด้านสถานที่ และอุปกรณ์อ�ำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ ดังนัน้ การประชุมเป็นภารกิจที่
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ของเครือข่ายฯ เนือ่ งจากเป็นแหล่ง
ระดมความคิดในการวางแผนวางนโยบายเครือข่าย
ตลอดจนแนวปฏิบัติงานหรือระดมความคิด เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของ
เครือข่ายฯ ส�ำเร็จผลตามเป้าหมาย ซึ่งการประชุม
ก็คือ กิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ได้มาพบปะ
กันตามก�ำหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
กัน เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพื่อแก้
ปัญหา เป็นต้น จากการสัมภาษณ์
3. ด้านการร่วมมือ เครือข่ายผู้ปกครอง
และครู ค วรมี ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
การมีความร่วมมือกัน ไม่ว่าจะท�ำอะไรงานก็ส�ำเร็จ
สังคมใดสามารถท�ำให้คนมีความร่วมมือร่วมใจท�ำ
กิจกรรมของสังคมให้บรรลุเป้าหมายได้ สังคมนั้นมี
ความเข้มแข็ง เพราะความเข้มแข็งของสังคมในการ
ที่จะท�ำสิ่งใด ๆ ในกลุ่มคณะของตนให้ประสบผล
ส�ำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ ความรับผิดชอบ
เป็นภาระผูกพันของบุคคลในเครือข่าย ในการปฏิบตั ิ
อย่างใดอย่างหนึง่ โดยต้องรับผิดชอบในการท�ำงาน
เพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เครือข่ายฯ
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ที่มีการวางโครงสร้างแบบเป็นทางการจะมีการ
ก�ำหนดความรับผิดชอบของบุคคลที่ท�ำหน้าที่ใน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจนและให้อ�ำนาจหน้าที่
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยดีและร่วมมือร่วมใจกันท�ำงาน
4. ด้านข้อมูลข่าวสาร ควรแจ้งปัญหาให้
ผู้ปกครองเครือข่ายทราบโดยตรงดีกว่าแจ้งผ่าน
ทางนั ก เรี ย นพั ฒ นาการสื่ อ สารระหว่ า งโรงเรี ย น
กับผู้ปกครองโดยใช้ช่องทางอื่น ๆ เช่น พัฒนาการ
เขียนรายงานเพื่อสื่อสารกับผู้ปกครองทางสมุดพก
รายงานประจ�ำวันหรือสัปดาห์จดหมาย แจ้งเรือ่ งใน
กรณีต่าง ๆ และรูปแบบอื่น ๆ ทั้งในลักษณะ online
และ offline เพราะการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
เครือข่ายเป็นกระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
ด้วยการพูดการเขียนหรือการแสดงลักษณะท่าทาง
ระหว่างผู้ส่งและผู้รับข่าวสารทั้งจากภายในและ
ภายนอกเครือข่าย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างเสริม
ความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในเครือข่ายและเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองและ
ครู ผู้บริหารโรงเรียน ครูและเครือข่ายผู้ปกครอง
ควรมี ส านสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น เพิ่ ม มากขึ้ น การ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง แลกเปลี่ ย นระหว่ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองและครู ต้องท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อ
กันผ่านทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น การมี
กิ จ กรรมประชุ ม สั ม มนาร่ ว มกั น และการด� ำ เนิ น
กิจกรรมสัมพันธ์ส�ำหรับนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา
ประจ�ำปีตอนปลายภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อสาน
สัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน ตาม
สถานการณ์ ณ.ช่วงเวลานั้น ๆ โรงเรียนควรสร้าง

แรงจูงใจ ให้เกียรติผู้ปกครอง เช่น เชิญผู้ปกครอง
เข้าร่วมจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ในวาระส�ำคัญ
แด่ พ่อ แม่ และผู้ปกครองดีเด่นพร้อมกับนักเรียน
ที่ท�ำความดี
6. ด้านภาวะผู้น�ำ  ต้องมีการปรับทัศนคติ
ความเข้าใจผูป้ กครองกับครูเพราะทัศนคติเป็นความ
รูส้ กึ และความเชือ่ หรือการรูข้ องบุคคลต่อสิง่ หนึง่ ใน
ทางบวกหรือลบ และท�ำให้บคุ คลเกิดแนวโน้มทีจ่ ะมี
พฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่ง ต่อสิ่งนั้น หรือ
เป้าหมายทัศนคตินั้น ดังนั้นทัศนคติคือความรู้สึก
ท่ า ที ค วามคิ ด เห็ น และพฤติ ก รรมของผู ้ ป กครอง
กับครูที่มีต่อกันหรือสภาพแวดล้อมอื่น โดยการ
แสดงออกในลักษณะของความรูส้ กึ หรือท่าทีในทาง
ยอมรับหรือปฏิเสธ
7. ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่ายโรงเรียน
และครูควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพของผูป้ กครอง
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ของผู ้ ป กครอง เช่ น เครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองร่วมเป็นวิทยากร การใช้เครือข่ายเพื่อ
เป็นเวทีกลางประสานงานร่วมกัน ใช้เครือข่ายเพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การใช้เครือข่าย
เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นและระดมทรัพยากร การใช้
เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีร่วมสร้างสรรค์และพัฒนา
ความรู้ใหม่ ๆ สร้างกระแสผลักดันประเด็นใหม่ ๆ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาที่ได้ ผู้วิจัยสามารถน�ำมา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ การจัดการเครือข่าย
ผู ้ ป กครองโรงเรี ย นสตรี เ ศรษฐบุ ต รบ� ำ เพ็ ญ เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายได้ดงั นีค้ อื
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลการจัดการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
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2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้คือ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความ
สัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองและครู ภาวะผูน้ ำ 
� และการ
ใช้ประโยชน์เครือข่าย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การจัดการเครือข่ายผูป้ กครอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ อยู่ในระดับมาก โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ กับ
การจัดการเครือข่ายผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทุกด้าน
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01  ผลการวิเคราะห์นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Norwich & Evans (2007) ที่เสนอว่าความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและครูที่ดีส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการจัดการศึกษา เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีจะ
น�ำไปสู่ความร่วมมือของผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การสื่อสารข้อมูลจะมี
ประสิทธิผลสูง น�ำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน
การออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการด�ำเนิน
กิจกรรมที่มีความขัดเจนมากขึ้น ในขณะที่การใช้
ประโยชน์ของเครือข่ายจะช่วยลดข้อจ�ำกัดของ
โรงเรียนในการขาดแคลนทรัพยากร นอกจากนั้น
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอของ Dubrin (2007)
ที่กล่าวว่าผู้น�ำเป็นบุคคลที่มีอิทธิผลต่อความส�ำเร็จ
ขององค์ ก ร ผู ้ น� ำ ที่ แ สดงบทบาทของการเป็ น
ผูเ้ ชือ่ มโยงกับหน่วยงานภายนอก สามารถน�ำองค์กร
ให้ประสบความส�ำเร็จ
3. ผลการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ
การพัฒนาแนวทางการจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรี ย นสตรี เ ศรษฐบุ ต รบ� ำ เพ็ ญ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
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		3.1 ปัญหาอุปสรรคการจัดการเครือข่าย
ผูป้ กครองโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
3.1.1 ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
พบว่าเครือข่ายผู้ปกครองไม่มีการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่มกี ารก�ำหนดวัตถุประสงค์
ของการรวมตัวกัน มีการก�ำหนดระเบียบ กติกา อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนเครือข่ายผูป้ กครองไม่มกี ารก�ำหนด
ช่องทางการแจ้งข่าวสารไปยังผูป้ กครองอย่างชัดเจน
เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ส่งผลให้การจัดการเครือข่าย
ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนได้
อย่างทีค่ วรจะเป็น เพราะสมาชิกแต่ละคนขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และความรับผิดชอบของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิ ดของการจั ดการ
เครือข่าย ในเรื่องระบบการบริหารเครือข่ายซึ่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Chareonwongsak,
2000) ได้กล่าวว่า การจัดบทบาทหน้าทีข
่ องสมาชิก
ในเครือข่าย องค์ประกอบส�ำคัญของการจัดระบบ
เครือข่าย คือ การแบ่งบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ระหว่ า งกั น โดยการพยายามชี้ ข อบเขตหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก แต่ ล ะคนให้ ชั ด เจน
ว่า แต่ละคนรับผิดชอบส่วนใดของเครือข่ายและ
แต่ละฝ่ายจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฝ่ายอื่น ๆ อย่างไร
หลักการส�ำคัญของการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ ก็
คือ การรวมเป็นเครือข่ายจะต้องน�ำเอาความสนใจ
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญของสมาชิกแต่ละ
คนที่ต่างกันมาเสริม ซึ่งการจะท�ำเช่นนั้นได้ จ�ำเป็น
ต้องมีการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้แต่ละ
คนไปตามศักยภาพและความสนใจของเขา
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3.1.2 ด้ า นการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
ด้านการจัดท�ำผลการสรุปผลการด�ำเนินงานเครือ
ข่ายผู้ปกครองมีการจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
เผยแพร่ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ แต่ทางโรงเรียน
ไม่ยินยอมให้จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน ด้านการ
จัดการประชุมสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่าย
ผู้ปกครองมีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
ตามระเบียบข้อบังคับของเครือข่ายผู้ปกครองปีละ
2 ครั้ง ซึ่งถือว่าน้อยเกินไป และการจัดการประชุม
ก็จะอยู่ในช่วงใกล้ปิดภาคเรียน ท�ำให้การท�ำงาน
ไม่ต่อเนื่องและทางโรงเรียนขาดความเอาใจใส่ใน
การจัดการประชุมสมาชิกเครือข่าย ท�ำให้ผปู้ กครอง
ต้องด�ำเนินการเอง
3.1.3 ด้ า นการร่ ว มมื อ ด้ า น
การประสานหาแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ทาง
วิชาการและงบประมาณสมาชิกเครือข่ายผูป้ กครอง
ร่ ว มประสานหาแหล่ ง ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ทาง
วิชาการและงบประมาณโดยครูและผู้ปกครอง ยัง
มี อ ย่ า งจ� ำ กั ด ทั้ ง ที่ ผู ้ ป กครองจ� ำ นวนมากมี ค วาม
พร้อมด้านเศรษฐกิจ เมื่อเครือข่ายไม่ได้รับการ
สนับสนุนให้ระดมทุน จึงท�ำให้เครือข่ายผู้ปกครอง
ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของโรงเรี ย นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (The Federation of
Accounting Proessions, 2006) กล่าวว่า เงินลงทุน
หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง
ให้กับกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะ
ได้รับเช่นดอกเบี้ยค่าสิทธิ์และเงินปันผลในรูปของ
ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือในรูปของประโยชน์อย่างอื่น มี
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจการ
3.1.4 ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แจงผลการด� ำ เนิ น งานของเครื อ

ข่ายและโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่ง
ยั ง ขาดช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย ท� ำให้
การระดมความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายท�ำได้
จ� ำ กั ด สอดคล้ อ งกั บเกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์
(Chareonwongsak, 2000) กล่ า วว่ า การใช้
กระบวนการสื่อสารเพื่อแพร่กระจายความรู้และ
สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่าย โดยการ
จัดกระบวนการเสวนา เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นจากการประชุมร่วมกันการใช้พนื้ ทีท่ างสังคม
3.1.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองและครู  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
และครู ข องเครื อ ข่ า ยซึ่ ง ยั ง มี บ ทบาทและความ
สัมพันธ์กันน้อยเกินไป เนื่องจากครูในโรงเรียน
เห็นความสัมพันธ์ของเครือข่ายน้อยไป เนื่องจาก
กิจกรรมของครูที่มากเกินไป เช่น การเรียนการ
สอนที่หนัก การดูแลงานที่ครูต้องรับผิดชอบ การ
ดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญของครูที่ท�ำให้
ไม่ มี เวลาเหลื อ พอมาความสั ม พั นธ์ กั บเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองส่งผลให้ท�ำให้ภาระโหลดการท�ำงานของ
ครูเพิ่มมากขึ้นท�ำให้การใส่ใจน้อยไป สอดคล้อง
กับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(Office of the National Education Commission,

ทีไ่ ด้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ
มีปญ
ั หาความสัมพันธ์ระหว่างครูและผูป้ กครองทีย่ ดึ
ติดกับความเคยชินเดิม
3.1.6 ด้ า นภาวะผู ้ น� ำ  ประธาน
เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองมี ขี ด จ� ำ กั ด ในการน� ำ เสนอ
ความคิดเห็นและริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจาก
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรี ย น ในขณะที่ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ทั ศ นคติ
2001)
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ที่ไม่เปิดกว้าง และให้ความส�ำคัญกับการมีส่วน
ร่ ว มของผู ้ ป กครองน้ อ ย ส่ ง ผลให้ ก ารประสาน
งานและการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กั บ เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองมี อุ ป สรรค เนื่ อ งจาก
ไม่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสอดคล้องกับ
ลัดดา ผลวัฒนะ (Phonwattana, 2001) ได้ศึกษา
องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบ ของสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษามี
องค์ประกอบส�ำคัญ คือ บทบาทของผู้บริหารและ
กระบวนการบริหาร ด้านบทบาทของผู้บริหารนั้น
ผู้บริหารมีการวางแผนและก�ำหนดนโยบายร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือกันทุก
ขั้นตอน มีการจัดการองค์การโดยการจัดวางตัว
บุ ค คลให้ เ หมาะสมกั บ งาน ตามโครงสร้ า งการ
บริหารงานที่ก�ำหนดให้ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการสูง จะได้รับการยอมรับจากชุมชน ส่วน
ชุมชนจะเป็นผู้น�ำทาง
3.1.7 ด้านการใช้ประโยชน์เครือ
ข่าย โรงเรียนไม่สนับสนุน การบูรณาการทรัพยากร
และศักยภาพของผู้ปกครองมาพัฒนาการศึกษา
เช่น ด้านการเป็นวิทยากรของผู้ปกครองสมาชิก
เครือข่ายซึ่งผู้ปกครองจ�ำนวนมากมีความช�ำนาญ
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มีความพร้อมเพื่อให้ความรู้
แก่นักเรียน แต่ทางโรงเรียนไม่สนับสนุน เครือข่าย
ผูป้ กครองจึงไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาได้ เมื่อเห็นว่าการเป็นสมาชิก
เครือข่ายไม่เป็นประโยชน์จึงไม่ให้ความส�ำคัญต่อ
กิจกรรมของเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิริณัฐ ปิยะมิ่ง (Piyaming, 2004) ที่พบว่ากิจกรรม
ทีผ่ ปู้ กครองมีสว่ นร่วมพัฒนาการศึกษาคือมีตวั แทน
ในคณะกรรมการอ�ำนวยการของโรงเรียนมีสว่ นร่วม
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ในการแก้ปัญหาที่ส�ำคัญของโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง
3.2 การพั ฒ นาแนวทางการจั ด การ
เครือข่ายผูป้ กครอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
3.2.1 ด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ
งานที่ชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนครูและเครือข่าย
ผู ้ ป กครอง ควรต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการรวมตัวกัน มีการก�ำหนดระเบียบ กติกา
มอบหมายหน้าที่และภารกิจระหว่างกันให้มีความ
ชัดเจน มีการวางแผน ก�ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ า หมาย มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนใน มี ก าร
ตรวจสอบผลการด� ำ เนิ น งาน ตามบทบาทที่ ไ ด้
ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (Chareonwongsak, 2000) ที่ได้
เสนอว่ า องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการจั ด ระบบ
เครื อ ข่ า ย คื อ การแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบระหว่างกัน โดยการพยายามชี้ขอบเขต
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก แต่ ล ะคนให้
ชัดเจนว่า แต่ละคนรับผิดชอบส่วนใด
3.2.2 ด้ า นการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองมี ก ารจั ด ประชุ ม ผู ้ ป กครอง
อย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบข้อบังคับของเครือข่าย
ผูป้ กครองปีละ 2 ครัง้ ซึง่ ถือว่าน้อยเกินไป อย่างน้อย
ควรมากกว่า 2 ครั้ง โดยโรงเรียนเป็นเจ้าภาพคอย
อ�ำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ และอุปกรณ์
อ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Chareonwongsak,
2000) กล่าวว่าการท�ำให้เครือข่ายแข็งแรงจึงต้อง
อาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง

78

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

3.2.3 ด้านการร่วมมือ เครือข่าย
ผู้ปกครองและครูควรมีการท�ำงานร่วมกันอย่าง
สม�่ ำ เสมอ สอดคล้ อ งกั บ วั น ชั ย วั ฒ นศั พ ท์
(Wattanasub, 2006) ซึ่ ง กล่ า วว่ า การท� ำ งาน
แบบมีส่วนร่วมนั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว
ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือ
ระดั บ ประเทศ นั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ใน
กระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วม
เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ และจะท�ำให้ผู้มี
ส่วนร่วม หรือผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียนัน้ ยินยอมปฏิบตั ิ
ตามและรวมถึงตกลงยอมรับได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ
และสบายใจ
3.2.4 ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ควร
แจ้งปัญหาให้ผู้ปกครองเครือข่ายทราบโดยตรง
ดี ก ว่ า แจ้ ง ผ่ า นทางนั ก เรี ย นพั ฒ นาการสื่ อ สาร
ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ผู ้ ป กครองโดยใช้ ช ่ อ งทาง
อืน่ ๆ สอดคล้องกับงานของ ปาริชาต สถาปิตานนท์
(Parichart, 2004) ที่ ร ะบุ ว ่ า การปรึ ก ษาหารื อ
นับเป็นการออกแบบการสื่อสารการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วม มิใช่การโน้มน้าวใจบุคคลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ แต่เป็นการ
สือ่ สารแบบมีสว่ นร่วมเป็นกระบวนการทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
หั น หน้ า เข้ า หากั น และด� ำ เนิ น การปรึ ก ษาหารื อ
ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
3.2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ กครองและครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูและเครือข่าย
ผู้ปกครอง ควรมีกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น จะช่วยให้การจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง
มีคุณภาพดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อนุชา
ภูธร (Phutorn, 2009) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน

ของโรงเรียนวัดท่าช้าง อ�ำเภอสวรรค์โลก จังหวัด
สุโขทัย ซึ่งพบว่า แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดท่าช้าง คือ
การเปิดโอกาสให้บคุ คลในชุมชนและชุมชนได้เข้ามา
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ไม่วา่ จะเป็นการ
ขอความร่วมมือไปจากโรงเรียนเองหรือประชาชน
เข้ามาร่วมโดยสมัครใจ
3.2.6 ด้ า นผู ้ น�ำ  ต้ อ งมี ก ารปรั บ
ทัศนคติ ความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้
ตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ ข องการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพราะ
การตั ด สิ น ใจมี พื้ น ฐานจากทั ศ นคติ หากผู ้ น� ำ ได้
ปรับมุมมองใหม่ต่อผู้ปกครองในทางบวกเพื่อขึ้น
ความร่วมมือย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
พงศ์ หรดาล (Horadal, 1997) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ
คือ ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็น และพฤติกรรม
ของคนงานที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร กลุ่ม
คน องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ทัศนคติที่ดีมี
ย่อมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู
ในการร่วมมือกันท�ำงาน ย่อมท�ำให้เครือข่ายฯ มี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีมของ
เครือข่าย
3.2.7 ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์
เครือข่าย   โรงเรียนและครูควรใช้ประโยชน์จาก
ศั ก ยภาพของผู ้ ป กครอง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ของ
ผู ้ ป กครอง เช่ น เครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองร่ ว มเป็ น
วิทยากร การใช้เครือข่ายเพือ่ เป็นเวทีกลางประสาน
งานร่วมกัน ใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ การใช้เครือข่ายเพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ น
และระดมทรัพยากร การใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวที
ร่ ว มสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาความรู ้ ใ หม่ ๆ สร้ า ง
กระแสผลักดันประเด็นใหม่ ๆ สอดคล้องกับ นิคม
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ไวยบุตร (Whaibutra, 2007) ที่เสนอว่า การเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมชักน�ำ
สนับสนุน กระตุ้นให้ประชาชนมีบทบาทในการ
ริเริ่มคิด สามารถพัฒนาขีดความสามารถใน การ
จัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร
ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคม อันจะน�ำไปสู่การ
พึ่งพาตนเองในท้ายที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อ
ก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์เครือข่ายผูป้ กครอง
ระหว่ า งผู ้ ป กครองกั บ ผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรใน
โรงเรียนให้มีความชัดเจน ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการ
ศึกษา
2. การก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนิน
งานเครือข่ายผู้ปกครองที่ต้องด�ำเนินการให้บรรลุ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การจัดการเครือข่ายเป็น
ไปอย่างมีเป้าหมายและสามารถสื่อสารกับสมาชิก
ผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิผล
3. การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ผู ้ ป กครอง เพื่ อ
ระดมทรัพยากรและศักยภาพของผู้ปกครองมาสู่
การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองกับโรงเรียน
ให้สามารถติดตามข่าวกิจกรรมและการแลกเปลีย่ น
ความรู้ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการ
สื่ อสารที่ เป็ นทางการผ่านประกาศของโรงเรี ย น
และไม่เป็นทางการเช่น Line, Facebook, Twitter,
Instagram, website เป็นต้น
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5. การจั ด กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้ปกครองและครู ผู้บริหารโรงเรียนให้มีความถี่เพิ่ม
ขึน้ เพือ่ ให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างกันและกัน
ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ การท� ำ วิ จั ย ใน
ครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การเครื อ ข่ า ย
ผูป้ กครองโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ว้างมากขึน้ เช่น การ
ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑล
เพื่อให้ได้ผลสรุปที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
อย่างกว้างขวาง
2. การศึกษาการพัฒนาระบบการสื่อสาร
เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานเครือข่ายและเกิดผลดีในการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง
3. การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน เพื่อการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
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