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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนารูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็น จากผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 135 คน
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร และศึกษาผลการใช้รูปแบบโดย
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 108 คน และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 19
คน ประกอบด้วย ผูป้ กครอง ครู และผูบ้ ริหาร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ รูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการและ
แนวคิด ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นหุน้ ส่วนและการมีขอ้ ตกลงร่วมกันในการท�ำงานระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครอง 2)
วัตถุประสงค เพือ่ พัฒนาเด็ก พัฒนาผูป กครองและพัฒนาโรงเรียน 3) ลักษณะการมีสว นรว มของผูป้ กครอง มี 2 แบบ
ได้แก่ แบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ 4) การมีสวนรวมของผู้ปกครอง ได้แก่ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ
และรว มประเมินผล 5) บทบาทการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองมี 6 ด้านได้แก่ ด้านการอบรมเลีย้ งดูในฐานะผูป กครอง
ด้านการติดตอสื่อสาร ด้านการอาสาสมัคร ด้านการเรียนรูที่บาน ด้านการตัดสินใจ และด้านการรวมมือกับชุมชน
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 childhood 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 collaborating with community.
2. The model for parental participation in early childhood education management was
evaluated at the high level.

บทนำ�
จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการแบบองค์รวม
ของเด็กไทยทีศ่ กึ ษาเด็กอายุ 2 - 18 ปี แบ่งตาม ภาคการ
ปกครอง พบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการแบบองค์รวมสมวัย
ลดลงตามอายุ และโดยรวมมีเด็กปฐมวัยเพียงร้อยละ
52.60 ทีม่ พี ฒ
ั นาการแบบองค์รวมสมวัย โดยพบว่า เด็ก
ปฐมวัยในภาคกลาง มีพฒ
ั นาการแบบองค์รวมสมวัย ร้อย
ละ 48.70 เด็กปฐมวัยในภาคเหนือ มีพฒ
ั นาการแบบองค์
รวมสมวัยร้อยละ 49.40 และเด็กปฐมวัยในภาคอีสาน มี
พัฒนาการแบบองค์รวมสมวัย ร้อยละ 41.30 นั่นคือไม่
ถึงร้อยละ 50 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการ
เลี้ยงดูเด็กแบบองค์รวม ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการแบบ
องค์รวม ของเด็ก การก�ำหนดนโยบายการเตรียมพ่อ
แม่และผู้ดูแลเด็กทุกระดับให้สามารถเลี้ยงดูตอบสนอง
ความต้องการของเด็กทุกด้านตามวัย และการเพิ่มขีด
ความสามารถของครอบครัวในการจัดประสบการณ์และ
สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก จึงเป็น
ประเด็นที่ต้องน�ำมาพิจารณาด�ำเนินการในระดับต้นๆ
(ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2547, หน้า 45) อีกทั้งพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้ทกุ ส่วน

ในสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด โดยเริ่ม
จากบ้าน คือ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง และโรงเรียน ครู อาจารย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุก
คนในชาติต้องร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของคนไทย ดัง
นัน้ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง จึงเป็นบุคคลในสถาบันครอบครัว
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการเลี้ยงดูเด็ก ครอบครัวเป็นจุดเริ่ม
การเรียนรู้ของชีวิตลูก พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นครู
ที่ติดตามสอนลูกไปทุกช่วงวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครองก็
มีบทบาทส�ำคัญในการสั่งสอน ฝึกฝน อบรมบ่มนิสัยให้
แก่เด็ก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2545, หน้า180) ซึ่งต้องให้
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แต่ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนกับผู้ปกครองยัง
ขาดความร่วมมือและความสัมพันธ์กันคือ มีผู้ปกครอง
บางส่วนไม่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่บตุ รหลานเท่า
ที่ควร การเลี้ยงดูบุตรหลานยังไม่เหมาะสมและไม่ได้ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ แก่โรงเรียนที่บุตรหลาน
ของตนก�ำลังเรียนอยู่ สาเหตุเหล่านี้เกิดจากผู้ปกครอง
ไม่เห็นคุณค่าทางการศึกษา ไม่รู้ไม่เข้าใจพัฒนาการของ
บุตรหลาน และผู้ปกครองไม่มีโอกาสได้เข้าถึงโรงเรียน
อย่างเต็มที่ (อภิญญา เวชยชัย, 2544, หน้า 176) ซึ่ง

หน้าที่ 70

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สอดคล้องกับสาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(2544 ก, หน้า, 152-153) ที่ได้สรุปปญหาและอุปสรรค
ในการมี ส  ว นร ว มของผู  ป กครองในการจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรียน คือ มีปญหาความสัมพันธระหวางครูและ
ผูปกครองที่ยึดติดกับความเคยชินเดิม ซึ่งเปนความสัม
พันธทไี่ มเ ทา เทียม ความไมคนุ เคยระหวางผูป กครองและ
ครู การขาดการจัดสภาพแวดลอมที่กระตุนใหผูปกครอง
เกิดความรูส กึ มีสว นรว ม การขาดการสือ่ สารเชิงขอมูลใน
ความเคลื่อนไหวของนโยบายโรงเรียน ทําใหผูปกครอง
ไมรับรูไม่ไดเขามารวมอยางที่ควรจะเปน การบริหาร
จัดการเวลาที่ไมเหมาะสมของ พอแม ผูปกครองอัน
เนื่องมาจากภารกิจในการทํางานประจํา ทําให้ผูปกครอง
ไมสามารถเขารวมในกิจกรรมกับทางโรงเรียนได ปญ
หาทัศนคติ ความคิดที่แตกตางกันระหวางครูกับพอแม
ผูปกครอง เพราะทั้งสองฝายอาจจะมีจุดยืนและทัศนะ
หรือวิธีการในการปกปองเด็กในมุมมองที่แตกตางกัน
ซึ่งสงผลใหเกิดความขัดแยงทางความคิดการไมยอมรับ
ซึ่งกันและกัน ฉะนั้นหนทางแก้ไขปัญหาจึงควรเสริม
สร้างให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นคุณค่าของการศึกษา
ให้ผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการของเด็กหรือลูกหลานของ
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาและศึกษารูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาให้เป็นรูป
แบบที่มีความเหมาะสมส�ำหรับโรงเรียนน�ำไปปฏิบัติร่วม
กับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้
ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ศึกษา
ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย
แนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัพฮอฟ แนวคิด
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
เอปสไตน์ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีล�ำดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาของ
ไวก็อตสกี้ แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ข้อมูลพื้นฐาน
1. ผูป้ กครอง
2. ครู
3. ผูบ้ ริ หาร

1. แนวคิดการมีส่วนร่ วม
2. แนวคิดการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน 6 แบบของเอปสไตน์ (Epstein’s
Framework of 6 Types of Parent Involvement) ได้แก่
2.1 การอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูป้ กครอง
2.2 การติดต่อสื่ อสาร
2.3 การอาสาสมัคร
2.4 การเรี ยนรู ้ที่บา้ น
2.5 การตัดสิ นใจ
2.6 การร่ วมมือกับชุมชน
3. แนวคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
4. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
5. ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
6. ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของไวก็อตสกี้
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย
1. หลักการและแนวคิด
2. วัตถุประสงค์
3. ลักษณะการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
4. การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
5. บทบาทการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สัมภาษณ์มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ดในการวิตามแนวคิ
จยั
การด�ำเนินการวิจภาพที
ยั แบ่่ 1 งกรอบแนวคิ
เป็น 5 ตอน
ด ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยก�ำหนดเป็น
วิธีดําเนินการวิจัย
การออกแบบการพัฒนา โดยใช้ขการดํ
ั้นตอน
ADDIE Model กิจกรรม 16 กิจกรรมและจัดท�ำคู่มือรูปแบบการมีส่วน
าเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 5 ตอน ตามแนวคิดการออกแบบการพัฒนา โดยใช้ข้นั ตอน ADDIE
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
(Strickland, 2006) ดังModel
นี้ (Strickland, 2006) ดังนี้
ตอนที่ด3การศึการพั
ฒยนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
1. การสร้ างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจั
กษาปฐมวั
่
ตอนที
1 การศึกษาความคิสด่วเห็นนโดยการสอบถามเกี
ย
วกั
บ
ความเป็
น
ไปได้
ใ
นการนํ
า
1. การสร้างและพัฒนารู
ป่ แบบการมี
ผู้ปกครองในการจัดการศึรูกปแบบการมี
ษาปฐมวัย เพื่อให้ได้รูปแบบ
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบตั ิ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูป้ กครอง ครู และ
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่มีคกวามเหมาะสมและสามารถน�
ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก 8 จังหวัดำไปปฎิบัติได้จึงด�ำเนิน
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น โดยการ การพัฒนารูปแบบดังนี้
สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบการ
1. ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content
มี ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน ใช้เกณฑ์ค่า
ไปปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้ ดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC พบว่ารูปแบบมีความ
บริหารของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.84
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด คือ จังหวัด
2.จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจ
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเป็นไปได้ใน
ระยอง และสระแก้ว จ�ำนวน 135 คน และสัมภาษณ์ผู้ให้ การน�ำไปปฏิบัติ กับผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร จ�ำนวน
ข้อมูล จ�ำนวน 18 คน
12 คน และแก้ไข ปรับปรุง ตามความคิดเห็นของผู้เข้า
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ ร่วมสนทนากลุม่ (Focus Group) จึงได้รปู แบบการมีสว่ น
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยน�ำประเด็น ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และจากการ
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2. การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้
ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตอนที่ 4 ทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และความสมัคร
ใจในโรงเรียนที่เข้าร่วมวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2552 จ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีวฒ
ั นา
วิทยา โรงเรียนบีกริมและโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว ระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน
มีนาคม 2553
ตอนที่ 5 ประเมินผลการใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการ
สอบถาม กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 108 คน ประกอบด้วย ผู้
ปกครอง ครู และผูบ้ ริหารในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมทดลอง ได้
มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้เกณฑ์ตามตารางของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie
&Morgan) และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 19 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยแบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า
5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาโดยใช้ตามเกณฑ์ดชั นีความสอดคล้อง หรือ IOC
(Index of Congruence) มีค่าเท่ากับ 0.84 และ จัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน�ำข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะของผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุม่ มาสรุปและปรับปรุง
รูปแบบและคู่มือรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความสมบูรณ์
2. หาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content
Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ตามเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC (Index of
Congruence) พบว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกันโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.80
3. หาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยน�ำ
ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร
โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นด้วยสูตร
สัมประสิทธิแ์ อลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค
(Cronbach, 1977) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การศึกษาความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ครู
และผู้บริหาร เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ไปปฏิบัติ โดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบน
(Content Validity) ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ มาตรฐาน(SD) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร เกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ ในการน�ำองค์ประกอบของรูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยไป
ปฏิบัติ โดยรวมและรายองค์ประกอบ(n = 135)
องค์ ประกอบของรู ปแบบการมีส่วนร่ วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. หลักการและแนวคิด
1.1 การส่ งเสริ มความเป็ นหุ น้ ส่ วนในการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง
1.2 การมีขอ้ ตกลงในการทํางานร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยน
กับผูป้ กครอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเด็ก
2.2 เพื่อพัฒนาผูป้ กครอง
2.3 เพื่อพัฒนาโรงเรี ยน
3. ลักษณะการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
3.1 แบบเป็ นทางการ
3.2 แบบไม่เป็ นทางการ
4. การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
4.1 ผูป้ กครองร่ วมตัดสิ นใจ
4.2 ผูป้ กครองร่ วมดําเนินการ
4.3 ผูป้ กครองร่ วมประเมินผล
5. บทบาทการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
5.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูป้ กครอง
5.2 ด้านการติดต่อสื่ อสาร
5.3 ด้านการอาสาสมัคร
5.4 ด้านการเรี ยนรู ้ที่บา้ น
5.5 ด้านการตัดสิ นใจ
5.6 ด้านการร่ วมมือกับชุมชน
เฉลีย่ รวม

X

SD

ระดับ

4.05

.56

มาก

3.95

.59

มาก

4.15
4.23
4.38
4.11
4.11
3.97
3.97
3.97
3.63
3.58
3.80
3.51
3.70
3.69
4.13
3.53
3.63
3.53
3.79
3.85

.60
.56
.60
.72
.68
.57
.71
.61
.78
.88
.80
.87
.49
.75
.60
.70
.55
.58
.61
.47

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็ นของผูป้ กครอง ครู และผูบ้ ริ หาร เกี่ ยวกับความเป็ นไปได้

จากตารางที่ 1ในการนํ
พบว่าาองค์ความคิ
ดเห็ปนแบบการมี
ของผูส้ป่ วกครอง
และผู้บริดหการศึ
ารกษาปฐมวั
เกี่ยวกัยไปปฏิ
บความเป็
นไปได้ในการน�ำองค์
ประกอบของรู
นร่ วมของผูครู
ป้ กครองในการจั
บตั ิ
โดยรวมอยู
บมาก เมื่อ้ปพิกครองในการจั
จารณาเป็ นรายองค์ประกอบพบว่
นระดับมากทุกยองค์
ประกอบ
ประกอบของรูปแบบการมี
ส่วนร่ใ่ นระดั
วมของผู
ดการศึาอยูกใ่ ษาปฐมวั
ไปปฏิ
บัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
2. วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ
2. วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาโดยใช้ตามเกณฑ์ดชั นี ความสอดคล้อง หรือ IOC
(Index of Congruence) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน�ำข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะของผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุม่ มาสรุปและปรับปรุงรูปแบบและคูม่ อื รูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เพือ่ น�ำไปทดลองใช้ ผลการสร้างรูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 2
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1. หลักการและแนวคิด
1.2 การมีข้อตกลงในการทํางานร่ วมกัน
ระหว่ าง

1.1 ส่ งเสริมความเป็ นหุ้นส่ วนในการทํางาน
ร่ วมกันระหว่ างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาเด็ก

2.3 เพือ่ พัฒนาโรงเรียน

2.2 เพือ่ พัฒนาผู้ปกครอง

3. ลักษณะการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
3.2 แบบไม่ เป็ นทางการ

3.1 แบบเป็ นทางการ

4. การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
4.1ร่ วมตัดสิ นใจ

4.2 ร่ วมดําเนินการ

4.3 ร่ วมประเมินผล

5. บทบาทการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
5.1 ด้ านการอบรมเลีย้ งดูในฐานะผู้ปกครอง

5.2 ด้ านการติดต่ อสื่ อสาร

5.3 ด้ านการอาสาสมัคร

5.4 ด้ านการจัดการเรียนรู้ ทบี่ ้ าน
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สรุปผลการวิจัย
รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการและแนวคิด คือ การสงเสริมความ
เปนหุนสวนในการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนกับ
ผู  ป กครอง และการมี ข ้ อ ตกลงในการท� ำ งานร ว มกั น
ระหว่างโรงเรียนกับผูปกครอง 2. วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาเด็ก เพื่อพัฒนาผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
3. ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มี 2 แบบคือ
แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 4. การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง คือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ
และร่วมประเมินผล 5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้
ปกครอง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการอบรมเลี้ยงดูใน
ฐานะผู้ปกครอง ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการอาสา
สมัคร ด้านการอบรมเลี้ยงดูที่บ้าน ด้านการตัดสินใจและ
ด้านการร่วมมือกับชุมชน
2. ผลการใช้ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้
ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า รูปแบบการมี ส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้านและปัญหาอุปสรรคพบ
ว่ามีกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บางส่วน คือ
กิจกรรมถักทอเครือข่ายผูป้ กครอง โดยควรจัดในลักษณะ
ที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว พบปะ พูด
คุย ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจะท�ำให้กจิ กรรมนี้
เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่า

อภิปรายผล
รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
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รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. หลักการและแนวคิด ได้แก่ การสงเสริม
ความเปนหุนสวนในการทํางานรวมกันระหวาง โรงเรียน
กับผูปกครองและการมีข้อตกลงในการท�ำงานรวมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผูป กครอง 2 .วัตถุประสงค์ ได้แก่ เพือ่
พัฒนาเด็ก เพือ่ พัฒนาผูป้ กครอง และเพือ่ พัฒนาโรงเรียน
3. ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ แบบเป็น
ทางการ และแบบไม่เป็นทางการ 4. การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการและร่วม
ประเมินผล 5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 6
ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมเลีย้ งดูในฐานะผูป้ กครอง ด้าน
การติดต่อสือ่ สาร ด้านการอาสาสมัคร ด้านการอบรมเลีย้ ง
ดูที่บ้าน ด้านการตัดสินใจ และด้านการร่วมมือกับชุมชน
และเพื่อให้สามารถน�ำรูปแบบไปปฏิบัติได้จริง จึงน�ำองค์
ประกอบของรูปแบบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นกิจกรรม
จ�ำนวน 16 กิจกรรม ซึง่ ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับงาน
วิจัยของปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี (2548) ที่ศึกษาพบว่า
รูปแบบการมีสว นรวมของผูป กครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมี 5 องคประกอบ
คือ หลักการแนวคิด วัตถุประสงคของรูปแบบ ลักษณะ
การมีสวนรวมของผูปกครอง ระดับการมีสวนรวมของ
ผูป กครองและบทบาทการมีสว นรว มของผูป กครอง และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกตุสเุ ดช ก�ำแพงแก้ว (2546)
ที่ศึกษากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้โครงสรา งการมีสว นรว ม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 6 แบบ
ของเอปสไตน์ ซึง่ ประกอบดวย การอบรมเลีย้ งดูในฐานะ
ผูป กครอง การติดตอ สือ่ สาร การอาสาสมัคร การเรียนรูท ี่
บาน การตัดสินใจ และการรวมมือกับชุมชนเปนกรอบ
แนวคิด ในการวิจัย พบว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองมี 40 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครอง
ควรปฏิบตั ิ 19 กิจกรรม และกิจกรรมทีโ่ รงเรียนควรปฏิบตั ิ
21 กิจกรรม

หน้าที่ 76

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554

1.หลักการและแนวคิด คือ การสงเสริมแนวคิด
ความเปนหุนสวนในการทํางานรวมกัน และการมีข้อ
ตกลงในการท�ำงานรว มกันระหว่างโรงเรียนกับผูป กครอง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของปรี ด าวรรณ อิ น ทวิ ม ลศรี
(2548) ที่ศึกษาพบว่า หลักการแนวคิดของรูปแบบ
การมีสวนรวมของผูปกครอง ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ การส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนในการท�ำงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ
การสร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครอง สอดคล้องกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 ข) ที่กล่าว
ว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ ให้โรงเรียนทุกแห่งส่งเสริมความเป็น
หุน้ ส่วนให้พอ่ แม่ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชบา พันธุ์
ศักดิ์ (2550) ที่ศึกษาพบว่ารูปแบบการเรียนการสอน
เชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วม
งานอย่างร่วมความรู้สึกกับผู้ปกครองและครู สามารถ
เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยได้โดยนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองมี ทั ก ษะชี วิ ต หลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการ
ทดลอง และมีทักษะชีวิตสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ แสดงให้เห็นว่าถ้าได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง จะช่วยให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาผู้
ปกครอง และพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (กรมวิชาการ, 2546, หน้า
33) ที่ว่าการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการ
จัดในลักษณะการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็ก
ปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องพึ่งพา ผู้ปกครองมีความส�ำคัญ
มาก จึงควรพัฒนาผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างผู้ปกครองเด็กที่บ้านกับครูในสถานศึกษา ใน
การเลีย้ งดูให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจะท�ำให้เด็ก

มีพัฒนาการที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของซิสส์ เจนนี
(Seiss Jenny, 2008) ที่ศึกษาผลของการจัดโปรแกรม
ให้พ่อแม่ พบว่าการเยี่ยมบ้านเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย และหลักสูตรการให้การ
ศึกษาแก่พ่อแม่ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวก ใน
ด้านทักษะการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่และทัศนคติที่ดีใน
การเลี้ยงดูเด็ก และภายหลังจากการใช้โปรแกรมเยี่ยม
บ้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ในด้านทัศนคติและความเชื่อของพ่อแม่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทน เอ็ดวิน (Tan Edwin, 2010) ที่
ศึกษากระบวนการสร้างความเข้าใจของบิดา พบว่าบิดา
ที่มีส่วนร่วมในการศึกษากับลูกมากขึ้นและจะส่งเสริมให้
ลูกประสบความส�ำเร็จในการเรียนและการปรับตัวสูงขึ้น
ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนดีและปรับตัวได้ดี และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2552) ที่พบ
ว่า นักเรียนปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะทางสังคมภาย
หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมสูงขึ้นและสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่า ครูและผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการน�ำรูปแบบไปใช้อยูใ่ นระดับดีมาก
และส่งผลให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สอดคล้องกับแนวคิดการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการ
จัดการศึกษาของ มอริสัน (Morrison, 2000) ที่ว่าวิธี
การมีสว นรวมโดยเนนการพัฒนาเปนการมีสว นรวมทีม่ งุ
พัฒนาคุณภาพครอบครัว ซึง่ เปน ประโยชนต อ ผูป กครอง
โดยตรง ผูปกครองที่เขารวมจะไดเรียนรูวิธีปฏิบัติที่
เปนการสรางเสริมครอบครัว และการทีจ่ ะสร้างความร่วม
มือใด ๆ ทุกฝ่ายควรมีความเข้าใจทีต่ รงกันและรูบ้ ทบาท
หน้าที่ของตน
3. ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มี 2
ลักษณะ คือ แบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ
สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครอง
ในงานวิ จั ย ของต่ า งประเทศ ที่ ส ่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนแบบเป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2544, หน้า 72) สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีดาวรรณ
อินทวิมลศรี (2548) ที่พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร คือ การมีส่วนร่วมแบบทางการและ
แบบไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริณัฐ
ปิยะมิ่ง(2547) ที่พบว่า กิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมพัฒนาการศึกษา คือมีตัวแทนในคณะกรรมการ
อ�ำนวยการของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่
ส�ำคัญของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครูและผู้ปกครอง
4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ การรวม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมประเมินผล สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เอปสไตน์ (Epstein, 1995, pp. 701
– 712) ที่พบว่าโรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาโรงเรียน
โดยสนับสนุนให้ผู้ปกครองท�ำงานอย่างอิสระ และเป็น
ตัวแทนของกลุม่ ต่าง ๆโดยเข้ามาร่วมตัดสินใจในรูปของ
คณะกรรมการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 ค, หน้า 5) ที่ศึกษา
พบว่าโดยพื้นฐานผู้ปกครองจะให้เกียรติกับโรงเรียนและ
ครู ตามวัฒนธรรมไทย ให้ความส�ำคัญแก่ครู โดยคิด
ว่าครูมีความเชี่ยวชาญในการศึกษามากกว่า และเห็นว่า
บทบาทของผูป้ กครองเป็นเพียงส่วนหนึง่ ในการดูแล และ
ส่งเสริมลูกอยู่ภายนอกโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้น โรงเรียน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจด้วยมากกว่ามาร่วมกิจกรรมอย่างเดียว โดยการให้
ความรูเ้ ชิญมาพูดคุย พบปะกันมากขึน้ เพือ่ สร้างความคุน้
เคยให้ผปู้ กครองได้รว่ มกิจกรรมทีส่ ามารถออกความคิด
เห็นในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้จนเกิดความเคยชิน
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนจะต้องถือว่าผู้ปกครองเป็น
ส่วนหนึง่ ของโรงเรียนมีความส�ำคัญและให้เกิดการยอมรับ
ความสามารถของผู้ปกครอง
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5. บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มี 6
ด้าน ประกอบด้วย
5.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครอง
พบว่า ผู้ปกครองเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กในชีวิตประ
จําวัน ดูแลเด็กใหมาโรงเรียนอยางสม�่ำเสมอ ผู้ปกครอง
พัฒนาสมองลูกโดยใหลูกรับประทานอาหารและออกกํา
ลังกายอยางเหมาะสม ตรวจและพัฒนาสุขภาพของเด็ก
ใหพรอมในการเรียนรู ฝกนิสัยที่ดีใหเด็ก และผู้ปกครอง
เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา เรือ่ งการเลีย้ งลูกการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุสรรค์ ไชโยรักษ์ (2549) ที่พบว่า บทบาทของผู้
ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนประกอบด้วย
9 บทบาทได้แก่ ผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ผู้สร้าง
บรรยากาศ ผูส้ ร้างความรักความผูกพัน ผูเ้ ป็นแบบอย่าง
ที่ดี ผู้สร้างระเบียบวินัย ผู้สอนวิธีคิด ผู้สร้างความไว้
วางใจ ผู้สร้างก�ำลังใจ 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
โรงเรียนได้แก่ การตัดสินใจและการร่วมมือกับชุมชน และ
การมีส่วนร่วมที่มีฐานมาจากทางบ้าน ได้แก่การอบรม
เลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครองและการเรียนรู้ที่บ้านโดยพบว่า
พ่อ แม่ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จะเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและมีการประชุมร่วม
กับโรงเรียนมากกว่าพ่อแม่ที่มีวุฒิการศึกษาต�่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5.2 ด้านการติดตอสื่อสาร พบว่า โรงเรียนจัด
ใหมีการพบปะระหวางครูประจําชั้นกับผู้ปกครอง ผู้
ปกครองเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของทุก ๆ กิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น โรงเรียนจัดประชุมหรือสัมมนาระหวาง
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ตัวแทนผูปกครองกับครูและผูบริหารโรงเรียน โรงเรียน
จัดข้อมูล ข่าวสารที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้ปกครอง ด้วยวิธีการหลากหลาย
รูปแบบ และโรงเรียนจัดใหผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน
เพือ่ เขา ใจวิธกี ารจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับ
แนวคิดของเอปสไตน์ (Epstein, 1995, pp. 701-705)
และเอปสไตน์ และคณะ(Epstein and Others, 1997,
pp.74-81) ที่ว่า การติดต่อสื่อสารเป็นความรับผิดชอบ
พืน้ ฐานของโรงเรียน ได้แก่ การติดต่อสือ่ สารจากโรงเรียน
สู่บ้าน และ การติดต่อสื่อสารจากบ้านสู่โรงเรียน ถ้าหาก
โรงเรี ย นไม่ เ ปิ ด โอกาสแล้ ว การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า ง
โรงเรียนกับครอบครัวย่อมเกิดขึ้นหรือมีประสิทธิภาพไม่
ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของคูทส (Coots, 1998)
ที่พบวา ขอมูลขาวสารและบทบาท ของโรงเรียนมีความ
สัมพันธม ากทีส่ ดุ ตอ ตัวแปรการมีสว นรว มของผูป กครอง
5.3 ด้านการอาสาสมัคร พบว่า ผู้ปกครองอา
สาสมัครชวยเหลือโรงเรียนตามความสามารถ ทุกครั้ง
ที่โรงเรียนเปดโอกาส โรงเรียนคัดเลือกผูปกครองอาสา
สมัครใหเหมาะสมกับงาน โรงเรียนจัดระบบใหเกียรติ
และยกยองผูปกครองอาสาสมัครที่ชัดเจน และโรงเรียน
สํารวจความรูและความสามารถของผูปกครองเพื่อชว
ยงานของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของศิริ
นทร์รัตน์ ทองปาน (2544) ที่ศึกษารูปแบบและบทบาท
การมีส่วนร่วมที่พึงประสงค์ของผู้ปกครอง พบว่า ผู้
ปกครองต้องการเป็นวิทยากรพิเศษ สนับสนุนอุปกรณ์
การสอน แหล่งความรู้ และสถานประกอบการมากที่สุด
ดังนั้นบทบาทด้านอาสาสมัครจึงเป็นบทบาทที่น่าสนใจ
และโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้
ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้มากขึ้น
5.4 ด้านการเรียนรูท บี่ า น พบว่า ผูป้ กครองดูแล
เด็กใหทําการบานอยางสม�่ำเสมอโรงเรียนจัดขอมูลและ
แหลงเรียนรูตาง ๆ ใหผูปกครอง ผู้ปกครองสรางบรรยา
กาศที่สงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กโดยจัดมุมหนังสือเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านที่บ้าน โรงเรียนจัดอบรมหรือสัมมนา

ใหค วามรูแ กผ ปู กครองในการจัดสภาพการเรียนรูท บี่ า น ผู้
ปกครองเล่านิทานอ่านหนังสือให้ลกู ฟัง และร่วมประดิษฐ์
ของเล่นอย่างง่ายกับลูกเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเกตุสุเดช ก�ำแพงแก้ว (2547, หน้า 77)
ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ที่บ้าน เป็นการจัดสภาพแวดล้อม
ที่บ้านให้สนับสนุนการเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้ทุกวินาที
สอดคล้องกับงานวิจัยของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ (2544 ข) ที่พบว่า บทบาทด้านการเรียน
รู้ที่บ้านนี้ ผู้ปกครองต้องร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้แก่ลูกที่บ้าน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของไวก็อตสกี้ (พรรณทิพย์ ศิริ
วรรณบุศย์, 2551, หน้า 58-59) ที่ให้ความส�ำคัญ กับ
การช่วยเหลือของผูใ้ หญ่ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก
โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือเด็กในการแก้ปัญหา เมื่อ
เด็กไม่สามารถท�ำได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นได้
จากการทีเ่ ด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ หญ่ ดังนัน้ ผูป้ กครองจึง
มีบทบาทส�ำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละการเสริม
สร้างการเรียนรู้ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
5.5 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ผู้ปกครองรวม
ประชุมกับโรงเรียนทุกครั้ง และผู้ปกครองมีสวนรวม
และแสดงความคิ ด เห็ น ทุ ก ครั้ ง ที่ โรงเรี ย นเป ด โอกาส
สอดคล้องกับอภิญญา เวชยชัย(2544, หน้า 29 - 31)
ที่ได้เสนอแนวทางการสร้างสัมพันธภาพการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมระหว่าง
โรงเรียนและครอบครัวว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียนควร
สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ 2 ทางคือการเปิดโอกาส
และสร้างเงื่อนไขให้ผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของดาเนียล และ
เรย์นา (Danial &Rayna, 1996, pp.142-143) ที่พบ
ว่าการที่ผู้ปกครองจะเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกับโรงเรียนในทันทีนั้นอาจเป็นไปไม่ได้
เพราะแนวคิดและความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ โรงเรียนอาจจะยังมี
ความแปลกแยก ห่างเหิน และไม่สามารถก�ำหนดบทบาท
ตนเองที่เหมาะสมได้ในทันที จึงควรสร้างสัมพันธภาพที่
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เหมาะสมก่อน ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสมเป็น
เรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดี
ที่สุดส�ำหรับทุกฝ่าย
5.6 ด้านการรวมมือกับชุมชน พบว่า โรงเรียน
ใช้ทรัพยากรในชุมชนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ขึ้น
โรงเรียนบริการข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ความ
ช่ ว ยเหลื อ การบริ ก ารต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ค รอบครั ว และ
ชุมชน โรงเรียนจัดบริการชุมชนโดยเป็นแหล่งเรียนรู้
และศูนย์กลางในการประสานการเรียนรู้ของชุมชนผ่าน
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองร่วมระดมทรัพยากรต่าง ๆ เช่น
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เงินทุน สนับสนุนการจัดการเรียน
รู้ของโรงเรียน และผู้ปกครองใหขอมูล เชื่อมโยงแหลง
เรียนรูของชุมชนใหแก่โรงเรียนสอดคล้องกับเอปสไตน์
และคนอื่น ๆ (Epstein and Other, 1997, หน้า 81)
ที่กล่าวว่าการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมองเห็นความส�ำคัญ
และการร่วมมือกับชุมชน เป็นการเชื่อมโยงชุมชนให้มา
ช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน และครอบครัว หรือการเชื่อม
โยงโรงเรียนให้มาช่วยเหลือชุมชน และสอดคล้องงานวิจยั
ของนภาพร คงคาหลวง (2548) ที่พบว่า ควรส่งเสริมให้
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยการจัดอบรมและ
จัดประชุม รวมทั้งควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานมากขึ้น
2. ผลการใช้ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้
ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะ
สมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและปัญหาอุปสรรคพบ
ว่ามีกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บางส่วน คือ
กิจกรรมถักทอเครือข่ายผูป้ กครอง โดยควรจัดในลักษณะ
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ที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว พบปะ พูด
คุย ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจะท�ำให้กจิ กรรมนี้
เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่า
กิ จ กรรมตามรู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้
ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ (2544 ง) ที่พบว่าการมีสวนรวมของพอ
แม ผูปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทย ได้แก่ การเชิญ
ผูป กครอง มาเยีย่ มโรงเรียน และจัดกิจกรรมให้ ผูป กครอง
ไดมีโอกาสพบปะกับครู สังเกตกิจวัตรการเรียนของเด็ก
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เหมาะ กับการเรียน
รู  ข องเด็ ก การจั ด ห อ งพบปะสั ง สรรค แ บบไม เ ป น ทา
งการ เพื่อเปนที่ที่ผูปกครองไดมาพักรอเด็ก และไดพบ
ปะกันอยางไมเปนทางการ มีการจัดขอมูลหนังสือที่เปน
ประโยชนไดอานและรวมหารือกัน การเชิญผูปกครอง
มาเปนอาสาสมัคร
การให้ความส�ำคัญในการจัดกิจกรรมตามรูป
แบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย พบว่า ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ต่างก็ให้
ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบอยู่ในระดับ
มากตามล�ำดับ เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการ จัดการศึกษาปฐมวัย
มีครูเป็นผู้เริ่มด�ำเนินการ ในการท�ำกิจกรรม ครูเป็นผู้ให้
ความรู้และดึงศักยภาพของผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด�ำเนินการตามรูปแบบ และจัดกิจกรรมส่ง
เสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วม ดังนั้น บทบาทของครูในการ
ใช้รูปแบบนี้จึงชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุขุม
เฉลยทรัพย์ (2553) ที่ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการอ่าน
ของเด็กปฐมวัยในทรรศนะของครูและผู้ปกครอง พบ
ว่า ครูมีความสนใจในการส่งเสริมการอ่านของเด็กมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของปรีดาวรรณ อินทวิมล
ศรี (2548) ที่ศึกษาพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาจะประสบความส�ำเร็จได้
ต้องประกอบดวยผูบริหารมีความสามารถ มีเทคนิคและ
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แกปญหาได ผูบริหาร ผูปกครอง ครู ทําตามบทบาท
หนาที่อยางจริงจัง
รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยมีประโยชน์ในด้านส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก คือสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้เป็น
ไปในทางที่ดี เช่น เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก และ
สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยเด็ก มีความสุขกับการ
เรียนรูท้ มี่ พี อ่ แม่ ผูป้ กครองมา ร่วมเป็นอาสาสมัคร มีการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกับผูป้ กครอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
คาแซมบิรา่ ดาไน( Kasambira Danai, 2008) ทีศ่ กึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั กิ ารสือ่ สารของครูอนุบาล
และแม่ของเด็กทีต่ า่ งวัฒนธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจ ที่
มีต่อการใช้ค�ำศัพท์ ภาษา และทักษะทางสังคมของเด็ก
เพื่อศึกษากระบวนการรับรู้ในการสื่อสารโดยการพัฒนา
อย่างมีรูปแบบของครูและแม่ของเด็กระหว่างปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อการสอนและการเล่น พบว่า มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะการ
สือ่ สารของแม่และการสือ่ สารของเด็ก โดยแม่ทมี่ สี ว่ นร่วม
ในการปฏิบัติหน้าที่การสื่อสาร ใช้การเล่นบทบาทสมมติ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็ก ท�ำให้สามารถ
พัฒนาด้านวิชาการ และทักษะทางสังคมของเด็กได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การน�ำรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ไปใช้สามารถปรับกิจกรรม
ตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน

2. การตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้
บริหาร ครูและผู้ปกครอง จะสามารถด�ำเนินการตามรูป
แบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้ส�ำเร็จ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ควรน�ำไป
ก�ำหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด น�ำรูปแบบ
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไปประยุกต์ใช้
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการ
ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย
2. ศึกษาผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็กปฐมวัย
หลังการใช้รปู แบบการมีสว่ นร่วมผูป้ กครองในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย
3. ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้
ปกครองให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย
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