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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนารูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็น จากผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 135 คน 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร และศึกษาผลการใช้รูปแบบโดย

สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 108 คน และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 19 

คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง คร ูและผูบ้รหิาร เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่ รปูแบบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการจดัการ

ศึกษาปฐมวัย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการและ

แนวคดิ ได้แก่ การส่งเสรมิความเป็นหุน้ส่วนและการมข้ีอตกลงร่วมกนัในการท�างานระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครอง 2) 

วตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาเดก็ พฒันาผูป้กครองและพฒันาโรงเรยีน 3) ลกัษณะการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ม ี2 แบบ 

ได้แก่ แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ 

และร่วมประเมนิผล 5) บทบาทการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองม ี6 ด้านได้แก่ ด้านการอบรมเลีย้งดใูนฐานะผูป้กครอง 

ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการอาสาสมัคร ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจ และด้านการร่วมมือกับชุมชน 

2. ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า รูปแบบ การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

Abstract
The purposes of this research were to 1) develop the parental participation model in early 

childhood education management and 2) evaluate the parental participation model in early child-

hood education management in the school under the office of the basic education commission. The 

sample consisted of 135 parents, teacher, school administrators , and 18 key performances. The 
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data were collected using questionnaire and interview. The model was evaluated by 108 parents, 

teachers and school administrators using the questionnaire and interviewed 19 key performances. 

The data were analyzed by means and standard deviation. 

The findings were as follows: 

1. The parental participation model in early childhood education management composed of 

5 factors: 1) Principle and concepts were the promotion of school-parent partnership and 

memorandum of understanding. 2) Objectives of the model were to develop children, parents 

and schools. 3) Parents’ participation pattern were formal and informal participation. 4) Parents’ 

participations were decision making, implementation and evaluation 5) Parents’ participation 

roles were parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making and col-

laborating with community.

2. The model for parental participation in early childhood education management was 

evaluated at the high level. 

บทน�า
จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการแบบองค์รวม

ของเด็กไทยทีศ่กึษาเดก็อาย ุ2 - 18 ปี แบ่งตาม ภาคการ

ปกครอง พบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการแบบองค์รวมสมวัย

ลดลงตามอายุ และโดยรวมมีเด็กปฐมวัยเพียงร้อยละ 

52.60 ทีม่พีฒันาการแบบองค์รวมสมวยั โดยพบว่า เดก็

ปฐมวยัในภาคกลาง มพีฒันาการแบบองค์รวมสมวัย ร้อย

ละ 48.70 เดก็ปฐมวยัในภาคเหนอื มพีฒันาการแบบองค์

รวมสมวัยร้อยละ 49.40 และเด็กปฐมวัยในภาคอีสาน มี

พัฒนาการแบบองค์รวมสมวัย ร้อยละ 41.30 นั่นคือไม่

ถึงร้อยละ 50 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นความส�าคัญของการ

เล้ียงดูเด็กแบบองค์รวม ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการแบบ

องค์รวม ของเด็ก การก�าหนดนโยบายการเตรียมพ่อ

แม่และผู้ดูแลเด็กทุกระดับให้สามารถเลี้ยงดูตอบสนอง

ความต้องการของเด็กทุกด้านตามวัย และการเพิ่มขีด

ความสามารถของครอบครัวในการจัดประสบการณ์และ

สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก จึงเป็น

ประเด็นที่ต้องน�ามาพิจารณาด�าเนินการในระดับต้นๆ 

(ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2547, หน้า 45) อีกทั้งพระราช

บัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ก�าหนดให้ทกุส่วน

ในสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อ 

แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด โดยเริ่ม

จากบ้าน คอื พ่อ แม่ ผูป้กครอง และโรงเรยีน คร ูอาจารย์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุก

คนในชาติต้องร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของคนไทย ดัง

นัน้ พ่อ แม่ ผูป้กครอง จงึเป็นบคุคลในสถาบนัครอบครวั

ที่มีบทบาทส�าคัญในการเลี้ยงดูเด็ก ครอบครัวเป็นจุดเริ่ม

การเรียนรู้ของชีวิตลูก พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นครู

ท่ีติดตามสอนลูกไปทุกช่วงวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครองก็

มีบทบาทส�าคัญในการสั่งสอน ฝึกฝน อบรมบ่มนิสัยให้

แก่เด็ก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2545, หน้า180) ซึ่งต้องให้

ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

แต่ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนกับผู้ปกครองยัง

ขาดความร่วมมือและความสัมพันธ์กันคือ มีผู้ปกครอง

บางส่วนไม่ได้ให้การสนบัสนนุการศกึษาแก่บตุรหลานเท่า

ที่ควร การเลี้ยงดูบุตรหลานยังไม่เหมาะสมและไม่ได้ให้

ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ แก่โรงเรียนที่บุตรหลาน

ของตนก�าลังเรียนอยู่ สาเหตุเหล่านี้เกิดจากผู้ปกครอง

ไม่เห็นคุณค่าทางการศึกษา ไม่รู้ไม่เข้าใจพัฒนาการของ

บุตรหลาน และผู้ปกครองไม่มีโอกาสได้เข้าถึงโรงเรียน

อย่างเต็มที่ (อภิญญา เวชยชัย, 2544, หน้า 176) ซึ่ง
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สอดคล้องกบัส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

(2544 ก, หน้า, 152-153) ที่ได้สรุปปัญหาและอุปสรรค

ในการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน คือ มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างครูและ

ผู้ปกครองที่ยึดติดกับความเคยชินเดิม ซึ่งเป็นความสัม

พนัธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีม ความไม่คุน้เคยระหว่างผูป้กครองและ

ครู การขาดการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้ปกครอง

เกดิความรูส้กึมส่ีวนร่วม การขาดการสือ่สารเชงิข้อมลูใน

ความเคลื่อนไหวของนโยบายโรงเรียน ท�าให้ผู้ปกครอง

ไม่รับรู้ไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างที่ควรจะเป็น การบริหาร

จัดการเวลาที่ไม่เหมาะสมของ พ่อแม่ ผู้ปกครองอัน

เนื่องมาจากภารกิจในการท�างานประจ�า ท�าให้ผู้ปกครอง

ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้ ปัญ

หาทัศนคติ ความคิดที่แตกต่างกันระหว่างครูกับพ่อแม ่

ผู้ปกครอง เพราะทั้งสองฝ่ายอาจจะมีจุดยืนและทัศนะ

หรือวิธีการในการปกป้องเด็กในมุมมองที่แตกต่างกัน 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดการไม่ยอมรับ

ซึ่งกันและกัน ฉะนั้นหนทางแก้ไขปัญหาจึงควรเสริม

สร้างให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นคุณค่าของการศึกษา 

ให้ผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการของเด็กหรือลูกหลานของ

ตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

พฒันาและศกึษารปูแบบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาให้เป็นรูป

แบบท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับโรงเรียนน�าไปปฏิบัติร่วม

กับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้

ปกครองในการจดัการศกึษาปฐมวยั ของโรงเรยีนในสงักดั

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ศกึษา

ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

จดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัพฮอฟ แนวคิด

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ

เอปสไตน์ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีล�าดับขั้นความ

ต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎพัีฒนาการทางสตปัิญญาของ

ไวก็อตสกี้ แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น 5  ตอน ตามแนวคิดการออกแบบการพฒันา โดยใชข้ั้นตอน ADDIE 
Model (Strickland, 2006)  ดงัน้ี 
 1. การสร้างและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวยั     

   ตอนที ่1  การศึกษาความคิดเห็นโดยการสอบถามเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการนาํรูปแบบการมี 
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัไปปฏิบติั  ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ผูป้กครอง  ครูและ
ผูบ้ริหารของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในภาคตะวนัออก  8  จงัหวดั 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั ประกอบดว้ย 
1. หลกัการและแนวคิด 
2. วตัถุประสงค ์
3. ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
4. การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
      

1.  แนวคิดการมีส่วนร่วม 
2.  แนวคิดการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 6 แบบของเอปสไตน์ (Epstein’s 
Framework of 6 Types of  Parent  Involvement) ไดแ้ก่ 
    2.1  การอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง     
    2.2  การติดต่อส่ือสาร  
    2.3  การอาสาสมคัร   
    2.4  การเรียนรู้ท่ีบา้น   
    2.5  การตดัสินใจ   
    2.6  การร่วมมือกบัชุมชน   
3.  แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
4.  ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี 
5.  ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ 
6.  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของไวกอ็ตสก้ี  
7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอ้มูลพื้นฐาน
1. ผูป้กครอง
2. ครู
3. ผูบ้ริหาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ตอน ตามแนวคดิ

การออกแบบการพัฒนา โดยใช้ขั้นตอน ADDIE Model 

(Strickland, 2006) ดังนี้

1. การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นโดยการ

สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการ

มี ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ไปปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้

บรหิารของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด คอื จังหวัด

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 

ระยอง และสระแก้ว จ�านวน 135 คน และสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูล จ�านวน 18 คน

ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยน�าประเด็น 

ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และจากการ

สัมภาษณ์มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยก�าหนดเป็น

กิจกรรม 16 กิจกรรมและจัดท�าคู่มือรูปแบบการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้ได้รูปแบบ

ที่มีความเหมาะสมและสามารถน�าไปปฎิบัติได้จึงด�าเนิน

การพัฒนารูปแบบดังนี้

1. ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ใช้เกณฑ์ค่า

ดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC พบว่ารูปแบบมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.84 

2.จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจ

สอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความเป็นไปได้ใน

การน�าไปปฏิบัติ กับผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร จ�านวน 

12 คน และแก้ไข ปรับปรุง ตามความคิดเห็นของผู้เข้า

ร่วมสนทนากลุม่ (Focus Group) จงึได้รปูแบบการมส่ีวน

ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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2. การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้

ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตอนที่ 4 ทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และความสมัคร

ใจในโรงเรียนที่เข้าร่วมวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2552 จ�านวน 3 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนอนบุาลศรวัีฒนา

วิทยา โรงเรียนบีกริมและโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 

จังหวัดสระแก้ว ระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน

มีนาคม 2553 

ตอนที่ 5 ประเมินผลการใช้รูปแบบการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการ

สอบถาม กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 108 คน ประกอบด้วย ผู้

ปกครอง คร ูและผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมทดลอง ได้

มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

โดยใช้เกณฑ์ตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

&Morgan) และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 19 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ

จัดการศึกษาปฐมวัยแบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า 

5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

การหาคุณภาพเครื่องมือ

1.การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้

ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาโดยใช้ตามเกณฑ์ดชันคีวามสอดคล้อง หรือ IOC 

(Index of Congruence) มีค่าเท่ากับ 0.84 และ จัด

สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน�าข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะของผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่ มาสรปุและปรบัปรงุ

รูปแบบและคู่มือรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความสมบูรณ์

2. หาความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา (Content 

Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

ตามเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC (Index of 

Congruence) พบว่า แบบสอบถามมคีวามเหมาะสมและ

สอดคล้องกันโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.80

3. หาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยน�า

ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร

โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน และน�า

ข้อมูลท่ีได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reli-

ability) โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นด้วยสูตร

สมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 

(Cronbach, 1977) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การศึกษาความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ครู 

และผู้บริหาร เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบ

การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศกึษาปฐมวยั

ไปปฏิบัติ โดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(SD) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร เกี่ยวกับความ

เป็นไปได้ ในการน�าองค์ประกอบของรปูแบบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศกึษาปฐมวยัไป

ปฏิบัติ โดยรวมและรายองค์ประกอบ(n = 135) 

องค์ประกอบของรูปแบบการมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวยั 

X  SD  ระดับ 

1.  หลกัการและแนวคดิ                                                        4.05 .56 มาก 
     1.1  การส่งเสริมความเป็นหุน้ส่วนในการทาํงานร่วมกนั 

        ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 
 

3.95 
 

.59 
 

มาก 
     1.2  การมีขอ้ตกลงในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งโรงเรียน 

        กบัผูป้กครอง    
 

4.15 
 

.60 
 

มาก 
2. วตัถุประสงค์ 4.23 .56 มาก 
     2.1  เพ่ือพฒันาเดก็   4.38 .60 มาก 
     2.2  เพ่ือพฒันาผูป้กครอง    4.11 .72 มาก 
     2.3  เพ่ือพฒันาโรงเรียน 4.11 .68 มาก 
3.  ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 3.97 .57 มาก 
     3.1  แบบเป็นทางการ 3.97 .71 มาก 
    3.2  แบบไม่เป็นทางการ 3.97 .61 มาก 
4.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 3.63 .78 มาก 
     4.1  ผูป้กครองร่วมตดัสินใจ    3.58 .88 มาก 
     4.2  ผูป้กครองร่วมดาํเนินการ  3.80 .80 มาก 
     4.3  ผูป้กครองร่วมประเมินผล   3.51 .87 มาก 
5.  บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง           3.70 .49 มาก 
     5.1  ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง 3.69 .75 มาก 
     5.2  ดา้นการติดต่อส่ือสาร 4.13 .60 มาก 
     5.3  ดา้นการอาสาสมคัร 3.53 .70 มาก 
     5.4  ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น 3.63 .55 มาก 
     5.5  ดา้นการตดัสินใจ 3.53 .58 มาก 
   5.6  ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน 3.79 .61 มาก 

เฉลีย่รวม 3.85 .47 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1  พบว่า  ความคิดเห็นของผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหาร เก่ียวกบัความเป็นไปได้
ในการนาํองคป์ระกอบของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัไปปฏิบติั
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ   

    2.  วิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน�าองค์

ประกอบของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ 

2. วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

3. วเิคราะห์ข้อมลูทีร่วบรวมได้จากผูท้รงคณุวฒุ ิพจิารณาโดยใช้ตามเกณฑ์ดชัน ีความสอดคล้อง หรอื IOC 

(Index of Congruence) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน�าข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะของผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่มาสรปุและปรบัปรงุรปูแบบและคูม่อืรปูแบบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการ

จดัการศกึษาปฐมวยั เพือ่น�าไปทดลองใช้ ผลการสร้างรปูแบบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศกึษาปฐมวยั 

พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 2
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1.1 ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการทํางาน   
      ร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง 

1.2 การมข้ีอตกลงในการทาํงานร่วมกนั 
      ระหว่าง 

1. หลกัการและแนวคดิ

2.1 เพือ่พฒันาเดก็ 2.2 เพือ่พฒันาผู้ปกครอง 2.3 เพือ่พฒันาโรงเรียน 

2. วตัถุประสงค์

3. ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

3.1 แบบเป็นทางการ 3.2 แบบไม่เป็นทางการ

 5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

5.1 ด้านการอบรมเลีย้งดูในฐานะผู้ปกครอง 5.2 ด้านการตดิต่อส่ือสาร 5.3 ด้านการอาสาสมคัร 

5.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ทีบ้่าน 5.5 ด้านการตดัสินใจ 5.6 ด้านการร่วมมอืกบัชุมชน
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สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. หลักการและแนวคิด คือ การส่งเสริมความ

เป็นหุ้นส่วนในการท�างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ

ผู ้ปกครอง และการมีข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 2. วัตถุประสงค์ เพื่อ

พัฒนาเด็ก เพื่อพัฒนาผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

3. ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มี 2 แบบคือ 

แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 4. การมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง คือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ 

และร่วมประเมินผล 5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้

ปกครอง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการอบรมเลี้ยงดูใน

ฐานะผู้ปกครอง ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการอาสา

สมัคร ด้านการอบรมเลี้ยงดูที่บ้าน ด้านการตัดสินใจและ

ด้านการร่วมมือกับชุมชน

2. ผลการใช ้รูปแบบการมีส ่วนร ่วมของผู ้

ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า รูปแบบการมี ส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความ

เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าอยูใ่นระดบัมากทกุด้านและปัญหาอปุสรรคพบ

ว่ามีกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บางส่วน คือ

กจิกรรมถกัทอเครอืข่ายผูป้กครอง โดยควรจัดในลกัษณะ

ที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว พบปะ พูด

คยุ ขอความร่วมมือในการจัดกจิกรรมจะท�าให้กจิกรรมนี้

เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่า 

อภิปรายผล
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. หลักการและแนวคิด ได้แก่ การส่งเสริม

ความเป็นหุ้นส่วนในการท�างานร่วมกันระหว่าง โรงเรียน

กับผู้ปกครองและการมีข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน

ระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครอง 2 .วตัถปุระสงค์ ได้แก่ เพือ่

พฒันาเดก็ เพือ่พฒันาผูป้กครอง และเพือ่พฒันาโรงเรยีน 

3. ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ แบบเป็น

ทางการ และแบบไม่เป็นทางการ 4. การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการและร่วม

ประเมินผล 5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 6 

ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมเลีย้งดใูนฐานะผูป้กครอง ด้าน

การตดิต่อสือ่สาร ด้านการอาสาสมคัร ด้านการอบรมเลีย้ง

ดูที่บ้าน ด้านการตัดสินใจ และด้านการร่วมมือกับชุมชน 

และเพื่อให้สามารถน�ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง จึงน�าองค์

ประกอบของรปูแบบมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์เป็นกจิกรรม 

จ�านวน 16 กจิกรรม ซึง่ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบังาน

วิจัยของปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี (2548) ที่ศึกษาพบว่า 

รปูแบบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศกึษา

ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมี 5 องค์ประกอบ 

คือ หลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ลักษณะ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ระดับการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองและบทบาทการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของเกตสุเุดช ก�าแพงแก้ว (2546) 

ที่ศึกษากิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

จดัการศกึษาของโรงเรยีน โดยใช้โครงสร้างการมส่ีวนร่วม

ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 6 แบบ

ของเอปสไตน์ ซึง่ประกอบด้วย การอบรมเลีย้งดใูนฐานะ

ผูป้กครอง การตดิต่อสือ่สาร การอาสาสมคัร การเรยีนรูท้ี่

บ้าน การตัดสินใจ และการร่วมมือกับชุมชนเป็นกรอบ

แนวคิด ในการวิจัย พบว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองมี 40 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครอง

ควรปฏบิตั ิ19 กจิกรรม และกจิกรรมท่ีโรงเรียนควรปฏบิตัิ 

21 กิจกรรม 
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1.หลักการและแนวคิด คือ การส่งเสริมแนวคิด

ความเป็นหุ้นส่วนในการท�างานร่วมกัน และการมีข้อ

ตกลงในการท�างานร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครอง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี 

(2548) ที่ศึกษาพบว่า หลักการแนวคิดของรูปแบบ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ การส่งเสริมความ

เป็นหุ้นส่วนในการท�างานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ

การสร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครอง สอดคล้องกับส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 ข) ที่กล่าว

ว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในประเทศ

สหรัฐอเมริกา คือ ให้โรงเรียนทุกแห่งส่งเสริมความเป็น

หุ้นส่วนให้พ่อแม่ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษา

เพื่อพัฒนาเด็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชบา พันธุ์

ศักด์ิ (2550) ที่ศึกษาพบว่ารูปแบบการเรียนการสอน

เชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วม

งานอย่างร่วมความรู้สึกกับผู้ปกครองและครู สามารถ

เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยได้โดยนักเรียนในกลุ่ม

ทดลองมีทักษะชีวิตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลอง และมีทักษะชีวิตสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม

ที่ได้รับการสอนแบบปกติ แสดงให้เห็นว่าถ้าได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ปกครอง จะช่วยให้เด็กปฐมวัยได้รับการ

พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาผู้

ปกครอง และพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 

33) ท่ีว่าการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการ

จัดในลักษณะการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็ก

ปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องพึ่งพา ผู้ปกครองมีความส�าคัญ

มาก จึงควรพัฒนาผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจ

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การร่วมมือและประสานงาน

ระหว่างผู้ปกครองเด็กที่บ้านกับครูในสถานศึกษา ใน

การเลีย้งดูให้สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนัจะท�าให้เดก็

มีพัฒนาการที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของซิสส์ เจนนี 

(Seiss Jenny, 2008) ที่ศึกษาผลของการจัดโปรแกรม

ให้พ่อแม่ พบว่าการเยี่ยมบ้านเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

ส�าหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย และหลักสูตรการให้การ

ศึกษาแก่พ่อแม่ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวก ใน

ด้านทักษะการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่และทัศนคติที่ดีใน

การเลี้ยงดูเด็ก และภายหลังจากการใช้โปรแกรมเยี่ยม

บ้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ในด้านทัศนคติและความเช่ือของพ่อแม่ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เทน เอ็ดวิน (Tan Edwin, 2010) ที่

ศึกษากระบวนการสร้างความเข้าใจของบิดา พบว่าบิดา

ที่มีส่วนร่วมในการศึกษากับลูกมากขึ้นและจะส่งเสริมให้

ลูกประสบความส�าเร็จในการเรียนและการปรับตัวสูงขึ้น 

ช่วยให้เดก็มผีลการเรยีนดแีละปรบัตวัได้ด ีและสอดคล้อง

กับงานวิจัยของศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2552) ที่พบ

ว่า นักเรียนปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะทางสังคมภาย

หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมสูงขึ้นและสูงกว่านักเรียนกลุ่ม

ควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่า ครูและผู้ปกครองมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการน�ารปูแบบไปใช้อยูใ่นระดบัดมีาก

และส่งผลให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

สอดคล้องกบัแนวคดิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการ

จัดการศึกษาของ มอริสัน (Morrison, 2000) ที่ว่าวิธี

การมสีว่นร่วมโดยเนน้การพฒันาเปน็การมสีว่นร่วมทีมุ่ง่

พฒันาคณุภาพครอบครวั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูป้กครอง

โดยตรง ผู้ปกครองที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู ้วิธีปฏิบัติที่

เป็นการสร้างเสรมิครอบครวั และการทีจ่ะสร้างความร่วม

มอืใด ๆ  ทกุฝ่ายควรมคีวามเข้าใจทีต่รงกนัและรูบ้ทบาท

หน้าที่ของตน 

3. ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มี 2 

ลักษณะ คือ แบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ 

สอดคล้องกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง

ในงานวิจัยของต่างประเทศ ท่ีส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างบ้านกับโรงเรียนแบบเป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2544, หน้า 72) สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีดาวรรณ 

อินทวิมลศรี (2548) ที่พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร คือ การมีส่วนร่วมแบบทางการและ

แบบไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริณัฐ 

ปิยะม่ิง(2547) ที่พบว่า กิจกรรมที่ผู ้ปกครองมีส่วน

ร่วมพัฒนาการศึกษา คือมีตัวแทนในคณะกรรมการ

อ�านวยการของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่

ส�าคัญของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างครูและผู้ปกครอง 

4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ การร่วม

ตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ และร่วมประเมินผล สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เอปสไตน์ (Epstein, 1995, pp. 701 

– 712) ที่พบว่าโรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาโรงเรียน 

โดยสนับสนุนให้ผู้ปกครองท�างานอย่างอิสระ และเป็น

ตัวแทนของกลุม่ต่าง ๆ โดยเข้ามาร่วมตดัสนิใจในรปูของ

คณะกรรมการ สอดคล้องกบังานวจัิยของส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 ค, หน้า 5) ที่ศึกษา

พบว่าโดยพื้นฐานผู้ปกครองจะให้เกียรติกับโรงเรียนและ

ครู ตามวัฒนธรรมไทย ให้ความส�าคัญแก่ครู โดยคิด

ว่าครูมีความเชี่ยวชาญในการศึกษามากกว่า และเห็นว่า

บทบาทของผู้ปกครองเป็นเพยีงส่วนหนึง่ในการดแูล และ

ส่งเสริมลูกอยู่ภายนอกโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้น โรงเรียน

ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจด้วยมากกว่ามาร่วมกิจกรรมอย่างเดียว โดยการให้

ความรูเ้ชิญมาพดูคยุ พบปะกันมากขึน้เพือ่สร้างความคุน้

เคยให้ผูป้กครองได้ร่วมกจิกรรมทีส่ามารถออกความคดิ

เหน็ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนได้จนเกิดความเคยชนิ 

บุคลากรในโรงเรียนทุกคนจะต้องถือว่าผู้ปกครองเป็น

ส่วนหนึง่ของโรงเรยีนมคีวามส�าคญัและให้เกิดการยอมรบั

ความสามารถของผู้ปกครอง 

5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มี 6 

ด้าน ประกอบด้วย 

5.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง 

พบว่า ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กในชีวิตประ

จ�าวัน ดูแลเด็กให้มาโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ ผู้ปกครอง

พัฒนาสมองลูกโดยให้ลูกรับประทานอาหารและออกก�า

ลังกายอย่างเหมาะสม ตรวจและพัฒนาสุขภาพของเด็ก

ให้พร้อมในการเรียนรู้ ฝึกนิสัยที่ดีให้เด็ก และผู้ปกครอง

เข้ารบัการอบรมหรอืสมัมนา เรือ่งการเลีย้งลกูการส่งเสรมิ

พัฒนาการเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุสรรค์ ไชโยรักษ์ (2549) ท่ีพบว่า บทบาทของผู้

ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนประกอบด้วย 

9 บทบาทได้แก่ ผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ผู้สร้าง

บรรยากาศ ผูส้ร้างความรกัความผกูพนั ผูเ้ป็นแบบอย่าง

ที่ดี ผู้สร้างระเบียบวินัย ผู้สอนวิธีคิด ผู้สร้างความไว้

วางใจ ผู้สร้างก�าลังใจ และผู้ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ

สม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แฟนทัชโซ ทิชท์ และ

ชายส์ (Fantuzzo ; Tighe ; & Child, 2000) ที่ศึกษา

การมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยการประเมินปัจจัยด้าน

ต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการศึกษา

ในวัยเด็ก พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ด้าน คือ การมี

ส่วนร่วมที่มีฐานมาจากโรงเรียน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร

และการอาสาสมัคร การประชุมร่วมกันระหว่างบ้านกับ

โรงเรยีนได้แก่ การตดัสนิใจและการร่วมมอืกบัชมุชน และ

การมีส่วนร่วมท่ีมีฐานมาจากทางบ้าน ได้แก่การอบรม

เลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครองและการเรียนรู้ท่ีบ้านโดยพบว่า 

พ่อ แม่ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จะเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและมีการประชุมร่วม

กับโรงเรียนมากกว่าพ่อแม่ที่มีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า โรงเรียนจัด

ให้มีการพบปะระหว่างครูประจ�าช้ันกับผู้ปกครอง ผู้

ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องทุก ๆ กิจกรรมท่ี

โรงเรียนจัดขึ้น โรงเรียนจัดประชุมหรือสัมมนาระหว่าง
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ตัวแทนผู้ปกครองกับครูและผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียน

จัดข้อมูล ข่าวสารที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองให้เหมาะสม

กับความต้องการของผู้ปกครอง ด้วยวิธีการหลากหลาย

รูปแบบ และโรงเรียนจัดให้ผู้ปกครองเย่ียมชมโรงเรียน

เพ่ือเข้าใจวธิกีารจดัการศึกษาของโรงเรยีน สอดคล้องกบั

แนวคิดของเอปสไตน์ (Epstein, 1995, pp. 701-705) 

และเอปสไตน์ และคณะ(Epstein and Others, 1997, 

pp.74-81) ที่ว่า การติดต่อสื่อสารเป็นความรับผิดชอบ

พืน้ฐานของโรงเรยีน ได้แก่ การตดิต่อสือ่สารจากโรงเรยีน

สู่บ้าน และ การติดต่อสื่อสารจากบ้านสู่โรงเรียน ถ้าหาก

โรงเรียนไม่เปิดโอกาสแล้วการติดต่อสื่อสารระหว่าง

โรงเรียนกับครอบครัวย่อมเกิดขึ้นหรือมีประสิทธิภาพไม่

ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของคูทส์ (Coots, 1998) 

ที่พบว่า ข้อมูลข่าวสารและบทบาท ของโรงเรียนมีความ

สมัพนัธ์มากทีส่ดุต่อตัวแปรการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง 

5.3 ด้านการอาสาสมัคร พบว่า ผู้ปกครองอา

สาสมัครช่วยเหลือโรงเรียนตามความสามารถ ทุกครั้ง

ที่โรงเรียนเปิดโอกาส โรงเรียนคัดเลือกผู้ปกครองอาสา

สมัครให้เหมาะสมกับงาน โรงเรียนจัดระบบให้เกียรติ

และยกย่องผู้ปกครองอาสาสมัครที่ชัดเจน และโรงเรียน

ส�ารวจความรู้และความสามารถของผู้ปกครองเพื่อช่ว

ยงานของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของศิริ

นทร์รัตน์ ทองปาน (2544) ที่ศึกษารูปแบบและบทบาท

การมีส่วนร่วมที่พึงประสงค์ของผู้ปกครอง พบว่า ผู้

ปกครองต้องการเป็นวิทยากรพิเศษ สนับสนุนอุปกรณ์

การสอน แหล่งความรู้ และสถานประกอบการมากที่สุด 

ดังนั้นบทบาทด้านอาสาสมัครจึงเป็นบทบาทที่น่าสนใจ

และโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้

ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้มากขึ้น

5.4 ด้านการเรยีนรูท้ีบ้่าน พบว่า ผูป้กครองดแูล

เด็กให้ท�าการบ้านอย่างสม�่าเสมอโรงเรียนจัดข้อมูลและ

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง ผู้ปกครองสร้างบรรยา

กาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กโดยจัดมุมหนังสือเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านที่บ้าน โรงเรียนจัดอบรมหรือสัมมนา

ให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการจดัสภาพการเรียนรู้ท่ีบ้าน ผู้

ปกครองเล่านทิานอ่านหนงัสอืให้ลกูฟัง และร่วมประดษิฐ์

ของเล่นอย่างง่ายกบัลกูเพือ่ส่งเสรมิพฒันาการ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของเกตุสุเดช ก�าแพงแก้ว (2547, หน้า 77) 

ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ท่ีบ้าน เป็นการจัดสภาพแวดล้อม

ที่บ้านให้สนับสนุนการเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้ทุกวินาที 

สอดคล้องกับงานวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ (2544 ข) ที่พบว่า บทบาทด้านการเรียน

รู้ที่บ้านนี้ ผู้ปกครองต้องร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นการ

สร้างความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้แก่ลูกที่บ้าน และ

สอดคล้องกับแนวคิดของไวก็อตสกี้ (พรรณทิพย์ ศิริ

วรรณบุศย์, 2551, หน้า 58-59) ที่ให้ความส�าคัญ กับ

การช่วยเหลอืของผูใ้หญ่ในการพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ 

โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือเด็กในการแก้ปัญหา เมื่อ

เด็กไม่สามารถท�าได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นได้

จากการทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้หญ่ ดงันัน้ผูป้กครองจงึ

มบีทบาทส�าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้และการเสริม

สร้างการเรียนรู้ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้

5.5 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ผู้ปกครองร่วม

ประชุมกับโรงเรียนทุกครั้ง และผู้ปกครองมีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นทุกคร้ังท่ีโรงเรียนเปิดโอกาส

สอดคล้องกับอภิญญา เวชยชัย(2544, หน้า 29 - 31) 

ท่ีได้เสนอแนวทางการสร้างสัมพันธภาพการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมระหว่าง

โรงเรียนและครอบครัวว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียนควร

สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ 2 ทางคือการเปิดโอกาส

และสร้างเงื่อนไขให้ผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมกิจกรรมใน

โรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของดาเนียล และ

เรย์นา (Danial &Rayna, 1996, pp.142-143) ที่พบ

ว่าการที่ผู้ปกครองจะเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจกับโรงเรียนในทันทีนั้นอาจเป็นไปไม่ได้ 

เพราะแนวคดิและความสมัพันธ์ท่ีมต่ีอโรงเรียนอาจจะยงัมี

ความแปลกแยก ห่างเหนิ และไม่สามารถก�าหนดบทบาท

ตนเองที่เหมาะสมได้ในทันที จึงควรสร้างสัมพันธภาพที่
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เหมาะสมก่อน ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสมเป็น

เรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดี

ที่สุดส�าหรับทุกฝ่าย 

5.6 ด้านการร่วมมือกับชุมชน พบว่า โรงเรียน

ใช้ทรัพยากรในชุมชนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ขึ้น 

โรงเรียนบริการข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพ ความ

ช่วยเหลือการบริการต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัวและ

ชุมชน โรงเรียนจัดบริการชุมชนโดยเป็นแหล่งเรียนรู ้

และศูนย์กลางในการประสานการเรียนรู้ของชุมชนผ่าน

ผู้ปกครอง ผู้ปกครองร่วมระดมทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เงินทุน สนับสนุนการจัดการเรียน

รู้ของโรงเรียน และผู้ปกครองให้ข้อมูล เชื่อมโยงแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชนให้แก่โรงเรียนสอดคล้องกับเอปสไตน์

และคนอื่น ๆ (Epstein and Other, 1997, หน้า 81) 

ที่กล่าวว่าการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า และเกิด

ประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมองเห็นความส�าคัญ

และการร่วมมือกับชุมชน เป็นการเชื่อมโยงชุมชนให้มา

ช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน และครอบครัว หรือการเชื่อม

โยงโรงเรยีนให้มาช่วยเหลอืชมุชน และสอดคล้องงานวิจัย

ของนภาพร คงคาหลวง (2548) ที่พบว่า ควรส่งเสริมให้

ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยการจัดอบรมและ

จัดประชุม รวมทั้งควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดง

ความคดิเหน็และเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาขัน้

พื้นฐานมากขึ้น 

2. ผลการใช ้รูปแบบการมีส ่วนร ่วมของผู ้

ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะ

สมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและปัญหาอุปสรรคพบ

ว่ามีกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บางส่วน คือ

กจิกรรมถกัทอเครอืข่ายผูป้กครอง โดยควรจัดในลกัษณะ

ที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว พบปะ พูด

คยุ ขอความร่วมมอืในการจดักจิกรรมจะท�าให้กจิกรรมนี้

เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่า

กิจกรรมตามรูปแบบการมีส ่วนร ่วมของผู ้

ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับการวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ (2544 ง) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของพ่อ 

แม่ ผู้ปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทย ได้แก่ การเชิญ

ผูป้กครอง มาเยีย่มโรงเรียน และจดักจิกรรมให้ ผูป้กครอง

ได้มีโอกาสพบปะกับครู สังเกตกิจวัตรการเรียนของเด็ก

การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เหมาะ กับการเรียน

รู้ของเด็ก การจัดห้องพบปะสังสรรค์แบบไม่เป็นทา

งการ เพ่ือเป็นท่ีท่ีผู้ปกครองได้มาพักรอเด็ก และได้พบ

ปะกันอย่างไม่เป็นทางการ มีการจัดข้อมูลหนังสือที่เป็น

ประโยชน์ได้อ่านและร่วมหารือกัน การเชิญผู้ปกครอง

มาเป็นอาสาสมัคร

การให้ความส�าคัญในการจัดกิจกรรมตามรูป

แบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย พบว่า ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ต่างก็ให้

ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบอยู่ในระดับ

มากตามล�าดับ เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ

การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการ จดัการศกึษาปฐมวยั 

มีครูเป็นผู้เริ่มด�าเนินการ ในการท�ากิจกรรม ครูเป็นผู้ให้

ความรู้และดึงศักยภาพของผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการด�าเนินการตามรูปแบบ และจัดกิจกรรมส่ง

เสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วม ดังนั้น บทบาทของครูในการ

ใช้รูปแบบนี้จึงชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุขุม 

เฉลยทรัพย์ (2553) ที่ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการอ่าน

ของเด็กปฐมวัยในทรรศนะของครูและผู้ปกครอง พบ

ว่า ครูมีความสนใจในการส่งเสริมการอ่านของเด็กมาก

ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของปรีดาวรรณ อินทวิมล

ศรี (2548) ที่ศึกษาพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาจะประสบความส�าเร็จได้

ต้องประกอบด้วยผู้บริหารมีความสามารถ มีเทคนิคและ
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แก้ปัญหาได้ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู ท�าตามบทบาท 

หน้าที่อย่างจริงจัง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ

จดัการศกึษาปฐมวยัมปีระโยชน์ในด้านส่งเสรมิพฒันาการ

เด็ก คือสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้เป็น

ไปในทางที่ดี เช่น เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก และ

สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยเด็ก มีความสุขกับการ

เรยีนรูท้ีม่พ่ีอแม่ ผู้ปกครองมา ร่วมเป็นอาสาสมคัร มกีาร

ท�ากิจกรรมร่วมกบัผูป้กครอง สอดคล้องกบังานวจัิยของ 

คาแซมบร่ิา ดาไน( Kasambira Danai, 2008) ทีศ่กึษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบัตกิารสือ่สารของครอูนุบาล

และแม่ของเดก็ทีต่่างวฒันธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจ ที่

มีต่อการใช้ค�าศัพท์ ภาษา และทักษะทางสังคมของเด็ก 

เพื่อศึกษากระบวนการรับรู้ในการสื่อสารโดยการพัฒนา

อย่างมีรูปแบบของครูและแม่ของเด็กระหว่างปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อการสอนและการเล่น พบว่า มคีวามสมัพนัธ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะการ

สือ่สารของแม่และการสือ่สารของเดก็ โดยแม่ทีม่ส่ีวนร่วม

ในการปฏิบัติหน้าที่การสื่อสาร ใช้การเล่นบทบาทสมมติ 

ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็ก ท�าให้สามารถ

พัฒนาด้านวิชาการ และทักษะทางสังคมของเด็กได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การน�ารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ไปใช้สามารถปรับกิจกรรม

ตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 

2. การตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้

บริหาร ครูและผู้ปกครอง จะสามารถด�าเนินการตามรูป

แบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยได้ส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน

ระดับปฐมวัย ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ควรน�าไป

ก�าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด น�ารูปแบบ

การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศกึษาปฐมวยั

ไปประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของการ

ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย

2. ศึกษาผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็กปฐมวัย 

หลงัการใช้รปูแบบการมส่ีวนร่วมผูป้กครองในการจดัการ

ศึกษาปฐมวัย

3. ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้

ปกครองให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในการส่งเสรมิการเรยีนรู้

ของเด็กปฐมวัย 
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