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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา อิทธิพลของพฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศ
ของโรงเรียน และการมีสว นรวมของผูปกครองที่กอ ใหเกิดคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของ
นักเรีย น โดยใชร ะเบียบวิธี การวิ จัย เชิ งปริมาณ ดว ยการเก็ บข อ มูล จากนั กเรีย นระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนคาทอลิก เขตมิสซังสุราษฎรธานี ซึ่งประกอบดวยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดทางภูมิศาสตรภาคใต จํานวน 8 โรงเรียน นักเรียน 500 คนโดย
การใชเทคนิควิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น และการวิเคราะหเสนทาง (ความสัมพันธ)
ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนขึ้นอยูกับพฤติกรรมการ
สอนของครู การมีสวนรวมของผูปกครอง และบรรยากาศของโรงเรียนตามลํ าดับ จากขอ
คนพบดังกลาว หากสถานศึกษามุงเนนพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ใหค รูเ อาใจใสก าร
จัดการเรียนรู แสดงออกหรือ ชมเชยนักเรียนดวยคําพูดหรือ การแสดงออก ตลอดจนการให
ขอมูลปอนกลับกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีความปลอดภัย ปราศจากการทะเลาะ
วิวาท และการข มขูรั งแกของนักเรียนดวยกันเอง นอกจากนั้น โรงเรีย นมีก ารสื่ อ สารกั บ
ผูปกครองใหใชเวลาในการเอาใจใสเลี้ยงดูลูกอยางใกลชิด คอยติดตามและสงเสริมการเรียนรู
ของลู ก ที่ บ า นให ส อดคล อ งกั บ ทางโรงเรี ย น ย อ มส ง ผลต อ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : บุพปจจัย การบริหารที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน บรรยากาศของ
โรงเรียน การมีสวนรวมของผูปกครอง
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Abstract
The objectives of this research are to study (1) teaching behaviors of teachers, school
climate, parent involvement and desirable characteristics of students (2) the influence
of teaching behaviors of teachers, school climate and parent involvement on desirable
characteristics of students. Questionnaires were used to collect data from the students
from the 3rd year high school level studying at the catholic schools in the diocese of
Suratthani from Prachuabkirikhan province until the south of Thailand. The data were
analyzed, using hierarchical regression analysis and path analysis including in-depth
interview of some parent of students and school administrators.
It was found out that desirable characteristics of students depend on teaching
behavior of the teachers, parent involvement and school climate. Therefore according
to this research it is found out that if the school would like to emphasize the teaching
behavior of the teachers, teachers should plan their teaching with more diligent, give
more support, give more opportunity for the students to express themselves and
encourage them by words or actions until they receive all the data thoroughly. The
school should be safe, no quarrels or threatening among the students. There should be
an environment of peace, cleanliness and order. A room equipped with teaching
materials should be provided. More than these the school should have a good
relationship with the parents so that they have time to follow up closely their children
until a good result in the management of the school to develop a desirable
characteristics of students is attained.
Keyword: antecedent, good Administration, Desirable Characteristics, school climate,
parent involvement
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ความสําคัญของปญหา
การศึ ก ษาเป น กระบวนการที่ มุง พั ฒ นาคนให เ ปน มนุ ษ ยที่ มี คุ ณ ภาพมี ค วามสามารถเต็ ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เพื่อเสริมสรางการพัฒนา
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) การศึกษาเปนกระบวนการถ ายทอดและเรียนรูในการที่
จะสรางสรรค และพัฒนาคนทั้งในแงความรู ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ซึ่งประเทศที่
ตองการความกาวหนาตางใหความสําคัญกับการพัฒนาคนโดยอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือ
สําหรับประเทศไทยเปนประเทศที่ กําลั งพัฒ นาและมี ปญ หาเกี่ ยวกั บกํา ลั งคนที่จ ะ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคอนขางมาก อันสืบเนื่อ งมาจากระบบและ
วิธีการจัดการศึกษาที่ไมสามารถสรางและกระจายโอกาส รวมทั้งคุณภาพการศึกษาไดอ ยาง
เทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคอุตสาหกรรมที่ผานมาและการ
กาวสูสังคมแหงการเรียนรูในทศวรรษที่ 21 ดังนั้นระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงถู กทา
ทายจากแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก
อนึ่ ง จากการประเมิ น ผลนั กเรี ยนนานาชาติ (Program for International Student
Assessment, PISA) ซึ่งเปนการประเมินศักยภาพในการใชความรูของนักเรียนวัยจบการศึกษา
ภาคบังคับ และทักษะที่ไดเรียนไปใชในชีวิตจริงไดดีเพียงใดในอนาคต การประเมินผล PISA
ทําการวั ดในสามดานคือ การอ า น คณิตศาสตร และวิ ทยาศาสตร จากการรายงานผลการ
ประเมิน PISA 2009 พบวานักเรียนไทยมีผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา และมี
แนวโน ม ผลการประเมิ น ลดต่ํ า ลงทุ ก วิ ช า (สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี, 2553) การที่ประเทศไทยมีผลคะแนน PISA ต่ํานั้น มีผลกระทบตอ การประเมิน
ศักยภาพ และการลงทุนทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก เพราะคะแนนจะถู กเผยแพร
ไปทั่วโลกที่มีก ารนํา ผล PISA ไปใชในการจัดลํ า ดับการแขงขั นของประเทศ และใชเป น
เกณฑหนึ่งในการพิจารณาความนาลงทุนดวย และผลการประเมิ น PISA ที่ผานมา สะทอ นวา
คุณภาพหรือศักยภาพของคนไทยยังต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาบุพปจจัยของ
การบริหารที่ดีที่กอใหเกิดคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนเอกชนคาทอลิ ก
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เพื่ อ เป น แนวทางใหโ รงเรี ย นเอกชนนํา ไปวางแผนการพั ฒนาผูเ รี ยนให มีค วามพรอ ม มี
ศักยภาพเพียงพอสําหรับโลกอนาคต และพัฒนาองคกรใหมีความพรอ มที่จะเผชิญ กับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความอยูรอด มีความมั่นคง และเปนทางเลื อ กที่ดีของ
ผูรับบริการตอไป
วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศของโรงเรียน และการมีสวนรวม
ของผูปกครองที่มีตอการบริหารที่กอใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนคาทอลิก
ขอบเขตการศึกษาวิจัยเจาะจงเฉพาะโรงเรียนเอกชนคาทอลิ กที่ เปดสอนในระดั บ
มัธยมศึกษาในเขตมิสซังสุราษฎรธานี ซึ่งประกอบดวยจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัด
ทางภูมิ ศาสตรภาคใต รวมทั้งสิ้น จํานวน 15 จังหวั ด โดยทําการสุมตัว อยางในการจัดเก็ บ
จํานวน 8 โรงเรียน นักเรียน 500 คน
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
พฤติกรรมการสอนของครู (teaching behaviors of teachers, TEACHBE): ครูเปน
องคประกอบที่สําคัญของการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายในการพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพ งานวิจัยในตางประเทศ (Darling-Hammond, 2000; Miller, 2003; Rivkin, Hanushek,
& Kain, 2005; Rockoff, 2004; Martins & Walker, 2006) ชี้ใหเห็นวาครูเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งในการจัดกิจกรรมการสอนในหอ งเรียน ครูเปนผูนําและเปนผูมีอิ ทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถดานวิชาการ และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พฤติกรรมการสอนและการเอาใจใสของครูผูสอนมีสวนสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพของผูเรียน (Harris & Rutledge, 2007) จากผลการศึกษาของลอง และอิ โน
ยูอิ (Long & Inoue, 2007)ได เสนอวา ครูตอ งใสใจกับนัก เรียนที่เรีย นรูได ชากว าคนอื่ น
เนื่องจากนักเรียนเหลานี้ตองการการชี้แนะอยางสม่ําเสมอ และการแสดงตัวอยางที่เห็นจริง
พรอมทั้งคําชมเชย ดังนั้นพฤติกรรมการสอนของครูจึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณลั กษณะ
ดานการเรียนรูของนักเรียน
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556

96

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

ทุกวัน นี้การเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปน ศูนยก ลาง เปนการเรียนการสอนที่ใ ห
ความสําคัญ กับผูเรียนมากขึ้น สนับสนุนใหผูเรียนทุกคนได พัฒนาตามศักยภาพและความ
สนใจของตนเอง โดยคํา นึงถึ งพื้ นฐานความแตกตา งของผู เรีย น ผูเรี ยนจะไดค นพบและ
แกปญหาดวยตนเอง มีอิสระในการเรียนมากขึ้น ไดเรียนรูจากหลาย ๆ สถานการณ ทั้งในและ
นอกหองเรียน เมื่อเปนเชนนี้ ครูก็ยอมตองปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการสอนตน จากผูสอนมา
เปนผูจัดการการเรียนรู (Vaughan, 2008) โดยการกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู เปนผู
ชี้แนะแหลงขอมูล ติดตามความกาวหนาของผูเรียน ใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูตนเอง
อยางตอ เนื่อ ง (Kunter, Baumert, & Koller, 2007; Long & Inoue, 2007) และเปนผูคอยให
คําปรึกษาเมื่อผูเรียนพบกับปญหาที่ไมสามารถแกไขเองไดในเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
บรรยากาศของโรงเรียน (school climate, CLIMATE) เปนสภาวะอั นเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่สงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึก
และรับรูจากการปฏิบัติไดทั้งทางตรงและทางอ อ ม(Brown, Anfara, & Roney, 2004) ซึ่งมี
อิทธิพลตอพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความรูสึกนึกคิดของนักเรียน บรรยากาศที่ดีของ
โรงเรียนมี สวนในการเสริมสรา งความคิด จิ ตใจ และคุณธรรมตา ง ๆอั นพึงประสงคของ
นักเรียน
บรรยากาศของโรงเรี ยนมี อิ ท ธิ พลต อ พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข องนั กเรี ยน ผล
การศึก ษาหลายชิ้น(Kuperminc, Leadbeater, & Blatt, 2001; Shindler, Jones, Williams,
Taylor, & Cadenas, 2009; Lehr, 2004) ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของบรรยากาศของโรงเรียน
และการพัฒนานักเรียนใหบรรลุเปาหมาย อาทิเชน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น มีเจตคติดี
ที่ดีตอการเรียน มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และมีความกระตือ รือ รนในการเรียนรู นั่นคือ นักเรียนที่
อยูในโรงเรีย นที่มี บรรยากาศที่เ อื้ อ ต อ การเรีย นรู มีแนวโน มที่จ ะมีทัศ นคติ ในเชิงบวกต อ
โรงเรียนและวิชาที่เรียน (Stewart, 2008) และนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณลั กษณะ
อันพึงประสงคของตน
ถึงแมวาจะยังไมมีบทสรุปเกี่ยวกับองคประกอบของบรรยากาศของโรงเรียน แตทวา
นักวิจัยสวนใหญเนนวาองคประกอบที่สําคัญของบรรยากาศของโรงเรียน คือ สภาพแวดล อ ม
ทางสังคมของโรงเรียน (Marshall, 2004; Zullig, Koopman, Patton, & Ubbes, 2010) และ
สภาพแวดล อ มทางกายภายของโรงเรี ย น (DiStefano, Monrad, May, McGuinness, &
Dickenson, 2007; Lehr, 2004) อยางไรก็ตาม บางคนใหความสําคัญ กับเรื่อ งความปลอดภัย
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(Cohen, Mccabe, Michelli, & Pickeral, 2006; Schwartz, Gorman, Nakamoto, & McKay,
2006) เพราะบ งบอกถึ ง สภาพแวดล อ มของโรงเรีย นที่ เป นระเบีย บเรีย บร อ ย เปน เสมือ น
ครอบครัวที่อยูรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกันอยางมีความสุข และปลอดภัย ปราศจากความกัง วล
ตอการรบกวนใด ๆ ทําใหทั้งครูและนักเรียนอยากจะมีชีวิตรวมกันในโรงเรียน
การมีสวนรวมของผูปกครอง (parent involvement, PARENINV): การมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่หลายประเทศให
ความเอาใจใสอยางจริงจัง (Gordon, 2010) เชนเดียวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งพอ แม
ผูปกครองซึ่ง เปนผู ที่อ ยูใกล ชิดกั บนักเรียนมากที่สุด เนื่อ งจากความสั มพันธ อ ยางใกล ชิ ด
ระหวางพอแม ผูปกครอง และโรงเรียน นอกจากจะทําใหเด็กประสบผลสําเร็จในดานวิชาการ
แลวยังมีสวนชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
ความรวมมือของพอแม ผูปกครองในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
สามารถดําเนินการไดทั้งที่บานและที่โรงเรียน (Ford & Amaral, 2006) สิ่งที่ทําไดงายที่สุด
และปฏิบัติกันอยูแลว คือ การมีสวนรวมในการเสริมสรางและพัฒนาการเรียนรูใหแกนักเรี ยน
ที่บาน โดยทําหนาที่ตอบคําถาม ชี้แนะ หรือ ชวยเหลื อ ใหทําการบานตามที่ทางโรงเรียนได
มอบหมาย ขณะเดียวกันยังเปนผูผลั กดันใหเรียนรูและเคารพในระเบียบวินัยของโรงเรียน
(Hill & Tyson, 2009) โดยโรงเรียนจะตองกระตุนใหพอแม ผูปกครองเขาใจถึงความสําคัญ ใน
การเข า มามี ส วนร วมพั ฒนานั กเรี ยน ด วยการใหคํ า แนะนํ าข อ มู ล ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด
สภาพแวดลอมที่บาน อันจะนําไปสูการสงเสริมการเรียนรู การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
ที่บาน การสรา งระบบติดตอ ประสานงานระหวางพ อ แม และครูเ พื่อ การสงขาวสารที่ทั น
การณ
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเรียกรอ งใหพอ แม ผูปกครองตอ งขยาย
บทบาทเขามารวมมือกับทางโรงเรียนและครูมากขึ้น (Agronick, Clark, O’Donnell, & Steuve,
2009) อาทิเชน การเขาไปเยี่ยมเยือนศูนยการเรียน หองเรียน เขารวมประชุมผูปกครอง เขาไป
เปนสมาชิกในองคกรของโรงเรียน เขารวมสัมมนาทางวิชาการ การพูดคุยเกี่ยวกับการเรียน
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ของลูกกับครู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตระหนักของโรงเรียนที่จะเห็นคุณคาของครอบครัว พรอม
กับเปดโอกาสใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ทางโรงเรียนอาจเปนพี่เลี้ ยงในระยะตน ในการกระตุนและสงเสริมใหเกิดบทบาทในดา น
ตางๆ ทั้ง ในด านการเรี ยนรูข องนักเรีย น และการตั ดสิน ใจในการบริ หาร หรือ แม แต การ
ประเมินผลการทํางานของโรงเรียน (Asmus, 2005) ขณะเดียวกันตอ งผลั กดันใหครอบครัว
เปลี่ยนความคิดที่จะมอบบทบาทการพัฒนานักเรียนใหแกโรงเรียนแตเพียงฝายเดียว แตตอ ง
เปนบทบาทรวมกันที่ไมอาจแยกออกจากกันได
คุณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย น (desirable characteristics of students,
DESICHAR): พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตอ ง
เนนความสําคัญทั้งความรูและคุ ณธรรม โดยมุงหวังที่จะไดเห็นผูเรียนที่พึงประสงคเปนทั้ง
“คนดี คนเกง และมีความสุข”
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลั กสูตร โดยมีเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข งขั นในเวทีระดับ
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่เนนความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพคนใน
สัง คมไทยให มี คุณ ธรรมและมี ความรอบรูอ ย า งเท าทั น ให มี ความพร อ มทั้ ง ด านร างกาย
สติ ป ญ ญา อารมณ และศี ล ธรรม สามารถก า วทั น การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ นํ า ไปสู สั ง คม
ฐานความรูไดอยางมั่นคง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546)ในฐานะหนวยงานดานนโยบาย
และแผนการศึกษาของประเทศไดศึกษาวิจัยคุณลั กษณะคนไทยที่พึงประสงค เพื่อ ใชเปน
กรอบและแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา โดยมี
องคประกอบ 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติดานรางกาย คือ ผูที่มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีการ
พัฒนาการในดานรางกายและสติปญ ญาอยางสมบูรณตามเกณฑในแตล ะชวงวัย 2) มิติดาน
จิ ต ใจ คื อ ผู ที่ รู จั ก และเข า ใจตนเอง เข า ใจความรู สึ ก ของผู อื่ น เข า ใจสถานการณ ก าร
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เปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล อ มตางๆ รอบตัวไดเปนอยางดี 3) มิติดานความรู คือ เปนผูที่
สามารถรูลึกในแกนสาระของวิชา สามารถรูรอบตัวในเชิงสหวิทยาการ และเปน ผูที่สามารถรู
ไดไกลโดยสามารถคาดการณเกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงได 4) มิติดานทักษะความสามารถ คือ
ผูที่มีทักษะในดานการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะการอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะ และทักษะการจัดการที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหทราบถึ งตัวแปรหลั ก ซึ่งเปนบุพปจจัยของการ
บริหารที่ดีที่กอใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค และตัวแปรประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบ
ของบุพปจจัยของการบริหารที่ดีที่กอใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ซึ่งผูวิจัย
จะนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ดังปรากฏในตาราง 1
ตาราง 1 ตัวแปรหลัก และตัวแปรประกอบที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรหลัก
ตัวแปรประกอบ
พฤติกรรมการสอนของครู
1. การจัดการเรียนรูของครู
(teaching behaviors of
(learning management, SLEARNMA)
teachers, TEACHBE)
2. การใหขอมูลปอนกลับของครู
(teachers’ feedback, SFEEDBAC)
3. พฤติกรรมการสนับสนุนของครู
(support behaviors of teacher, SSUPPORT)
บรรยากาศของโรงเรียน
1. ความปลอดภัยภายในโรงเรียน
(school climate, CLIMATE) (school safety, SSAFETY)
2. สภาพแวดลอมทางสังคมของโรงเรียน
(social environment of school, SSOCIAL)
3. สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียน
( physical environment of school, SPHYSIC)
การมีสวนรวมของผูปกครอง
(parent involvement,
PARENINV)
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(parenting, PARENT)
2. การติดตอสือ่ สารระหวางโรงเรียนและบาน
(school-home communication, COMMUN)
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ตาราง 1 (ตอ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรประกอบ
3. การสงเสริมการเรียนรูที่บาน
(learning at home, HOME)
คุณลักษณะอันพึงประสงคของ 1. สมรรถนะสําคัญของนักเรียน
นักเรียน
(students’ competency, COMPET)
(desirable characteristics of 2. คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
students, DESICHA)
(ethical behavior of students, ETHIC)
3. สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน
(physical and mental health, HEALTH)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ ความสัม พัน ธข องตัว แปรขา งตน ผูวิจัยได
นําเสนอกรอบแนวคิดใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหวางตัวแปรตาง ๆ ดังภาพ 1
พฤติกรรมการสอน
ของครู (TEACHBE)

บรรยากาศของโรงเรียน
(CLIMATE)

คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน (DESICHA)

การมีสวนรวมของ
ผูปกครอง (PARENINV)

ภาพ 1 ความสัมพันธของบุพปจ จัยที่กอใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
จากกรอบแนวความคิดดังกลาว สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยได 3 ขอ ดังนี้
1) คุณลั กษณะอั นพึงประสงคข องนัก เรีย นขึ้น อยูกับ พฤติก รรมการสอนของครู
บรรยากาศของโรงเรียน และการมีสวนรวมของผูปกครอง
DESICHA = f (TEACHBE, CLIMATE, PARENINV)
.……… (1)
2) การมีส ว นรว มของผู ป กครองขึ ้น อยู ก ับ พฤติก รรมการสอนของครู และ
บรรยากาศของโรงเรียน
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PARENINV = f (TEACHBE, CLIMATE)
3) พฤติกรรมการสอนของครูขึ้นอยูกับบรรยากาศของโรงเรียน
TEACHBE, = f (CLIMATE)

..…….. (2)
..…….. (3)

ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative approach)โดยการเก็บรวบรวม
ขอ มูล จากแบบสอบถามที่ไดพัฒนาและสรางขึ้นจากแบบสอบถามที่ เคยใชกันมาและการ
ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งรายการขอ คําถามแตล ะขอ นั้นมีการใหน้ําหนักโดยใชการวิเคราะห
ปจจัย (factor analysis) กอนนําเอาขอคําถามมารวมกันเปนมาตรวัดตัวแปร มีการสรางความ
เชื่อถือไดของมาตรวัดโดยการทดลองใช (pretest) กับประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง และมีการหาคาความเชื่อถือไดดวยคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคไดระดับต่ําสุดเทากับ .58
และคาในระดับสูงสุดเทากับ .89 เปนความเชื่อถือไดในระดับปานกลางถึงระดับสูง สวนกลุ ม
ตัวอยางไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งมีคุณลักษณะสวนบุคคลดังตาราง 2
ตาราง 2 คุณลักษณะเบื้องตนของนักเรียน (n = 500)
คุณสมบัติ
อัตราสวนรอย
นักเรียน: หญิง
48.2
นักเรียนพักอาศัยอยูกับ
พอแม
77.8
ญาติ
5.8
หอพักโรงเรียนหรือครู
11.0
เชาหออยู
2.4
อื่น ๆ (เชน บานเชา บานพัก อพารทเมนท)
3.0
ลักษณะของครอบครัวของนักเรียน
พอแมอยูรวมกัน
81.9
พอแมหยาราง
13.3
พอหรือแมเสียชีวิต
4.8
คุณสมบัติ

อายุนักเรียน (ป)

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

13

16

14.3

.53
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จากตาราง 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดจากการเก็บขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม
ถึง กันยายน 2554 มีจํานวนเพศชายและหญิ งเกือ บเทากัน อายุเฉลี่ ย 14 ป สวนใหญ นักเรียน
อาศัยอยูกับพอแม ซึ่งเปนครอบครัวที่พอ แมอ ยูรวมกัน อยางไรก็ตามจํานวนของนักเรียนที่
ครอบครัวมีการหยารางถึงรอยละ 13.3
สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหบุพปจจัยของการบริหารที่ดีที่กอใหเกิดคุณลักษณะอั นพึงประสงคของนักเรียน
โดยการใชการวิเคราะหถ ดถอยพหุเชิงชั้น แบบจําลองการวิเคราะหที่ใชมี ตัวแปรตาม คื อ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และตัวแปรอิสระมี 3 ชุด ประกอบดวย 9 ตัวแปร คือ
1) ป จ จั ย ด านความร ว มมื อ ของผู ป กครอง ได แก การเลี้ ยงดู ข องผู ป กครอง การ
ติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนและบาน และการสงเสริมการเรียนรูที่บาน
2) ป จ จั ย ด า นบรรยากาศของโรงเรี ย น ได แ ก ความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น
สภาพแวดลอมทางสังคมของโรงเรียน และสภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียน
3) ป จจั ย ดา นพฤติ ก รรมการสอนของครู ไดแ ก การจัด การเรี ยนรู การให ขอ มู ล
ปอนกลับของครู และพฤติกรรมการสนับสนุนของครู
ในการวิเคราะหไดนําขอมูลแตละชุดเขาทําการวิเคราะหโดยอาศัยหลั กการจัดอั นดับ
เขาสูการวิเคราะห ซึ่งตองอาศัยหลักอันดับความสําคัญของความเปนสาเหตุ และผล (order of
causality) ของตัวแปรแต ล ะชุด ตัวแปรชุดที่คาดว ามีอิ ทธิพลต อ ตัวแปรตามมากที่สุดเป น
อันดับสุดทาย รองลงมาเขามาเปนอันดับสอง สวนตัวแปรที่ใกลชิดกับตัวแปรตามนอยกวาชุด
อื่น ๆ ตองเขากอนเปนอันดับแรก ดังตาราง 4
ทั้งนี้ตอ งพิจารณาจากตารางเมตริกความสัมพันธระหวา งตัวแปรตาง ๆ (ตาราง 3)
พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีปญหาความสัมพันธกันสูงโดยพิจารณาจากคา R มีคาไมเกิน
.75 ทุกตัวแปรมีการแจกแจงปกติ ดังจะเห็นไดจากการที่คาเฉลี่ยสูงกวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาความเบและความโดงมีคานอยกวา 1
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ตาราง 3 คาสถิติพรรณนาและความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ
ตัวแปร
SDESICHA PARENT COMMUN HOME
.406
PARENT
.326
.208
COMMUN
.332
.467
.369
HOME
.099
.049
.086
.063
SSAFETY
.108
.093
.125
.172
SSOCIAL
.348
.233
.374
.300
SPHYSIC
.286
.218
.313
.340
SLEARNMA
.343
.309
.445
.378
SFEEDBAC
.332
.314
.452
.359
SSUPPORT
X

SD
MIN
MAX
SKEWNESS
KURTOSIS
N

36.90
7.60
15.10
51.61
-.462
-.194
484
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12.73
3.49
3.14
19.12
-.352
-.428
484

10.19
3.78
.00
15.42
-.534
-.305
479

104

15.88
5.00
.00
23.68
-.540
-.239
484

SSAFETY

SSOCIAL

.197
.195
.080
.115
.153

.168
.173
.083
.160

.377
.411
.444

.450
.395

.575

9.12
2.90
.71
14.20
-.315
-.467
484

9.37
3.75
.00
16.54
.-376
-.320
482

22.69
8.95
.00
39.39
-.407
-.361
484

10.72
2.80
3.31
16.51
-.218
-.330
484

10.12
2.92
1.90
15.80
-.218
-.330
484
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SPHYSIC SLEARNMA SFEEDBAC SSUPPORT

18.35
6.39
.00
28.03
-.430
-.523
463

ตาราง 4 บุพปจจัยที่กอใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ตัวแปร
ความรวมมือของผูปกครอง
การเลี้ยงดูของผูปกครอง
การติดตอสื่อสาร
การเรียนรูที่บาน
บรรยากาศของโรงเรียน
ความปลอดภัย

แบบจําลอง 1

แบบจําลอง 2

แบบจําลอง 3

.631
(6.004)
.081
(.891)
.335
(4.552)

.549
(5.130)
.052
(.571)
.292
(3.943)

.394
(3.587)
-.022
(-.250)
.251
(3.447)

-.058
(-.521)
.205
(2.369)
.102
(2.579)

-.075
(-.688)
.177
(2.076)
.030
(.723)

21.044
.231
6.711
22.527
.000

.339
(2.636)
.321
(2.301)
.096
(1.502)
17.862
.274
6.544
18.721
.000

สภาพแวดลอมทางสังคม
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
พฤติกรรมการสอนของครู
การจัดการเรียนรู
การใหขอมูลปอนกลับ
พฤติกรรมการสนับสนุน

คาคงที่
2

R
SEE
F
Sig. F

22.724
.208
6.789
39.589
.000

หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคา t

จากผลของการวิเคราะหถดถอยบุพปจจัยที่กอใหเกิดคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของ
นักเรียน (ตาราง 4) ตามแบบจําลอง 1 ปรากฏวา ตัวแปรดา นความร วมมือ ของผูปกครอง
สามารถอธิบายการผันแปรของคุณลักษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนไดรอ ยละ 20.8 โดย
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การเลี้ยงดูของผูปกครอง และการเรียนรูที่บานมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อไดนําตัวแปรดานบรรยากาศของโรงเรียนเขามาวิเคราะหในชวงชั้นที่สอง ตาม
แบบจําลอง 2 ปรากฏวาอํานาจการอธิบายเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 23.1 และตัวแปรการเลี้ ยงดูของ
ผูปกครอง การเรียนรูที่บ าน สภาพแวดล อ มทางสัง คม และสภาพแวดล อ มทางกายภาพ มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในชวงชั้นที่สาม ตามแบบจําลอง 3 ซึ่งไดเพิ่มตัวแปรดานพฤติกรรมการสอนของครู
เขามาพิจารณาพรอมกันหมด พบวา อํานาจการอธิบายตัวแปรตามโดยตัวแปรอิ สระทั้งหมด
เพิ่มเปนรอยละ 27.4 โดยการเลี้ยงดูของผูปกครอง การเรียนรูที่บาน สภาพแวดลอมทางสังคม
การจัดการเรียนรู และการใหขอ มูล ปอ นกลั บ มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณลั กษณะอั นพึง
ประสงคของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ในขณะที่การติดตอ สื่อ สาร ความปลอดภัย
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และพฤติกรรมการสนับสนุนของครูไมมีความสัมพันธอ ยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
สรุปจากการวิเคราะหบุพปจจัยที่กอ ใหเกิดคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียน
พบวาหากครูเอาใจใสและทุมเทในการจัดการเรียนรู พรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง
แกไขทั้งดานการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการ
สรางสภาพแวดลอมทางสังคมในโรงเรียนใหเปนบานหลั งที่สองที่มีความรัก ความอบอุ น มี
การชวยเหลือ ซึ่งกันและกันจะสงผลตอ การพัฒนาคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียน
ขณะเดีย วกั นหากผูป กครองมีส วนรว มกั บโรงเรีย น เช น การเอาใจใสอ บรมเลี้ ย งดู และ
สงเสริมการเรียนรูขณะนักเรียนอยูที่บานจะทําใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคม
อยางมีความสุข
นอกนั้น เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกตัวที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดใชการวิเคราะหเสนทาง ดังภาพ
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TEACHBE
.286

.498
.446
CLIMATE

DESICHA

.276

.179
PARENINV

ภาพ 2 เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ
จากผลการวิเ คราะหเ สน ทางความสั มพั นธ ระหว างตัว แปรจากภาพ 2 เห็ นไดว า
พฤติกรรมการสอนของครู และการมีสวนรวมของผูปกครองมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณลักษณะ
อั นพึ งประสงค ของนั กเรี ยนอย างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ สวนบรรยากาศของโรงเรี ยนไม มี
อิทธิพลทางตรง แตมีอิทธิพลทางออ มตอ คุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนผานการมี
สวนรวมของผูปกครอง และพฤติกรรมการสอนของครู ในขณะที่บรรยากาศของโรงเรียน
และพฤติกรรมการสอนของครูมีอิ ทธิ พลเชิง บวกตอ การมีส วนรวมของผูป กครองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และบรรยากาศของโรงเรียนมีอิทธิพลเชิงบวกตอ พฤติกรรมการสอนของ
ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะหเสนทางแสดงใหเ ห็น ความสัม พัน ธร ะหวา งตัว แปร ซึ่ง สามารถ
แสดงในรูปแบบตารางแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามทั้งทางตรง (direct)
ทางออม (indirect) และอิทธิพลรวม (total effect) ดังตาราง 5
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ตาราง 5 อิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปรที่มีผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ตัวแปร
ทางตรง
ทางออม
รวม
บรรยากาศของโรงเรียน
.252
.252
พฤติกรรมการสอนของครู
.286
.123
.409
การมีสวนรวมของผูปกครอง
.276
.276
จากตาราง 5 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียนมากที่สุด กลาวคือ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม รองลงมาคือ การมีสวนรวม
ของผูปกครอง ซึ่งมีอิ ทธิพลทางตรงเพียงทางเดียว สวนบรรยากาศของโรงเรียนมีอิ ทธิพล
ทางออมตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
จากขอคนพบของการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ขอคนพบ: พฤติกรรมการสอนของครูเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลตอ คุณลั กษณะอั น
พึงประสงคของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม
ขอเสนอแนะ 1: สถานศึกษาควรพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูใหแกครู เชน การ
เรียนแบบแกปญหา กระบวนการสืบคน การศึกษาเปนรายบุคคล กรณีศึกษา การสอนแบบ
โครงงาน เปนตน เพื่อครูจะไดมีทักษะในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนสามารถคนหาขอ มูล
จากแหล งขอ มูล ที่หลากหลาย สามารถแกปญ หาอยางเป นกระบวนการและฝกทั กษะการ
เรียนรูที่สําคัญดวยตนเอง
ขอเสนอแนะ 2: ครูควรสรางบรรยากาศการใหขอ มูล ปอ นกลั บแบบไมเปนทางการ
มากนัก มีความเปนกันเอง และควรใหขอมูลปอนกลับแกนักเรียนทุกคน ไมควรเลื อ กเฉพาะ
คนที่มีปญหา เพราะจะทําใหนักเรียนคิดวาตนเองไมดีหรือทํางานดอ ยกวาคนอื่ น โดยการให
ขอมูลปอนกลับนั้นควรใหทีล ะคนไมควรใหพรอ มกันทุกคน เพราะนักเรียนบางคนอาจจะ
รูสึกอาย การใหขอมูลปอนกลับใหเริ่มตนจากการกลาวคําชมเชยงานของนักเรียนกอ น เพราะ
จะทําใหบรรยากาศการพูดคุยเปนไปดวยดี และนักเรียนก็พรอ มที่จะยอมรับขอ มูล ปอ นกลั บ
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มากขึ้น จากนั้นจึงคอยพูดถึงสิ่งที่ควรตอ งปรับปรุงแกไข แตไมควรตําหนิงานของนักเรียน
ควรพู ด แสดงให ถึ ง ที่ เกิ ด ขึ้น กั บตั ว นัก เรีย น จะชว ยให นั กเรี ยนเห็น ความสํา คั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น จากนั้นใหรวมกันวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของนักเรียน
2) ขอคนพบ: บรรยากาศของโรงเรียนโดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางสังคมมีอิ ทธิพลตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ขอเสนอแนะที่ 1 : สภาพแวดลอ มทางสังคมเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน
ความสัมพันธระหวาง นักเรียนกับนักเรียนดวยกัน นักเรียนกับครูผูสอน รวมถึ งกฎ ระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรมุงเนนการเสริมสรางความสัมพันธแ ละการ
แกไขความความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น นักเรียนควรไดเรียนเรื่องการจัดการความขัดแยงตั้งแต
เล็ ก และไดรั บการปลู ก ฝงความคิ ดเรื่ อ งการเคารพในสิ ทธิรา งกายของผูอื่ น กอ น ควรใช
หลักสูตรการจัดการความขัดแยงใหอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อ ลดการ
ทะเลาะวิว าทของนั กเรีย น การข มขู รัง แกนัก เรี ยนกัน เอง และการล อ ขอ บกพร อ งกัน ใน
โรงเรียน ซึ่งเปนเหตุใหนักเรียนบางคนไมอยากมาโรงเรียน
ความสัมพันธระหวางบุคคลจําเปนอยางยิ่งสําหรับความเปนอยูและการเจริญ เติบโต
ของคน รวมทั้งการพัฒนาการทางดานความคิดและทางสังคม กอใหเกิดเอกลักษณภายในของ
บุคคลไดอ ยางสอดคล อ ง และเปนไปในแนวทางที่ดี มีความรูสึกที่มั่นคงในการที่จะเผชิญ
ความเปนจริง รวมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Berscheid, 1994) สัมพันธภาพดังกลาว
จะชวยพัฒนาทักษะ และความสามารถดานสังคมใหงอกงามอยูเสมอ ทําใหมีความมั่นใจใน
การติดตอพบปะสังสรรค มีความเขาใจรูจักตนเอง และพบวาสัมพันธภาพภายในโรงเรียนเปน
ตัวกํ าหนดคุ ณภาพและผลสั มฤทธิ์ท างวิ ชาการของนัก เรี ยน (McNeely, Nonnemaker, &
Blum, 2002)
ขอเสนอแนะที่ 2 : จากผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธจะเห็นไดวาบรรยากาศ
ของโรงเรียนในภาพรวม(ความปลอดภัย สภาพแวดล อ มทางสังคม และสภาพแวดล อ มทาง
กายภาพ)นั้นมิไดมีอิทธิพลโดยตรงที่กอใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนแตกลับมี
อิ ทธิพลทางอ อ มผานการมีสว นรวมของผูปกครองและพฤติ กรรมการสอนของครู ดังนั้ น
โรงเรียนควรสรางบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อตอการสรางปฏิบัติสัมพันธระหวางผูปกครอง
ครู และนักเรียน
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3) ขอคนพบ: การมีสวนรวมของผูปกครองมีอิ ทธิพลตอ คุณลั กษณะอั นพึงประสงค
ของนักเรียน
ข อเสนอแนะ 1: โรงเรียนควรดําเนินการสงเสริม ใหผูปกครองมีความรูและความ
เขาใจการเลี้ยงดูนักเรียน เชน การเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาใหความรูและสรางความเขาใจ
แกผูปกครองเกี่ยวกับพั ฒนาการและการเรีย นรูของนัก เรียน การใหคําปรึกษาหรือ ขอ มู ล
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูหรือการปรับพฤติกรรมเด็ก การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือ สิ่งพิมพใหแก
ผูปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน การ
แนะนําหนังสือ เว็บไซด และสื่อตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการสงเสริมเด็กในทุกดาน
ใหแกผูปกครอง และการแนะนําการจัดสิ่งแวดล อ มที่บานใหเอื้ อ ตอ การเรียนรูของนักเรียน
เปนตน
ขอเสนอแนะ 2: การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
การเรียนรูที่บานนั้น ขอเสนอแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังนี้
1) โรงเรียนควรจัดเตรียมขอมูลขาวสารหรือประชุมเชิงปฏิบัติก ารเพื่อ เพิ่มทักษะและ
ความรูความเขาใจของพอแม ผูปกครองในทุกกลุมสาระการเรียนรู และทุกระดับชั้น
2) โรงเรียนควรกํา หนดนโยบายและแนวปฏิบัติสํ าหรับ ครูและผูปกครองในการ
ติดตามการบานหรืองานที่ครูมอบหมายใหนักเรียนนํากลับไปทําที่บาน
3) โรงเรียนควรจัดทําสมุดสื่อสารกับผูปกครอง เกี่ยวกับการชวยเหลือนักเรียนในการ
ปรับปรุงพัฒนาทักษะของนักเรียน และงานที่ครูมอบหมายในแตล ะวัน เพื่อ ใหผูปกครอง
สามารถชวยเหลือ และติดตามนักเรียนที่บานได
4) โรงเรียนควรหาแนวทางใหครูจั ดใหมีการบานที่ใหนักเรียนตอ งปรึกษาหรือ มี
ปฏิสัมพันธกับครอบครัวเปนประจํา เพื่อใหครอบครัวรูวานักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
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